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«جبل األزمات» يرتاكم ..واجتاه رمسي ملقاضاة «موديز»

حرق إطارات صباح امس االول على طريق الناعمة  -بريوت ،قبل طلب قيادة الجيش من
املتقاعدين العسكريني إعادة فتحها (تصوير :طالل سلمان)

لبنان مبعاجلة تقرير مؤسسة
االئتمان الدولية «موديز»
الذي قلل من القدرة
والتسديدية
االئتمانية
للديون وسندات اخلزينة
واتهامات حبق مسؤولني،
قبل إقرار املوازنة للعام

.2019
واستدعى هذا التقدير
للوكالة االئتمانية الدولية،
والذي تضمن قلقًا من
املؤشرات النقدية املتعلقة
بضعف تدفق الرساميل
إىل لبنان ،واحتمال جلوء

 Luxuryللسفر والسياحة

احلكومة إىل إعادة هيكلة
تدفعها إىل اعتبار لبنان

التتمة صفحة 21

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن
املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
 Package Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

نسهر على راحة الزبائن
165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رجالن احدهما رجل أمن يف
احداهما.فقد وقعت العملية

تعرض الرئيس التونسي
الباجي قائد السبسي
( 92سنة) امس االول
اخلميس لـ «وعكة صحية
حادة» استوجبت نقله
للمستشفى ،على ما أعلنت
يف
اجلمهورية
رئاسة
بيان.
يف
الرئاسة
وأشارت
البيان إىل أن رئيس
اجلمهورية تعرض صباح
اليوم اخلميس  27حزيران
صحية
(يونيو) «إىل وعكة
ّ
حادة استوجبت نقله إىل
املستشفى العسكري يف
تونس».
وكانت الرئاسة أعلنت يوم
اجلمعة املاضي أن السبسي
أجرى فحوصات طبية اثر
وعادية يف
وعكة خفيفة
ّ
املستشفى العسكري يف
العاصمة تونس.
ويأتي ذلك فيما وقعت
عمليتان انتحاريتان يف
وسط العاصمة وقتل

االوىل حني أقدم انتحاري

التتمة صفحة 21

اجتماع إسرائيلي  -فلسطيين يتجنب
امللفات السياسية
املال
وزير
التقى
الفلسطيين شكري بشارة،
ووزير الشؤون املدنية
حسني الشيخ ظهر أمس
االول ،مع وزير املال
اإلسرائيلي موشي كاحلون،

يف القدس احملتلة ،لبحث
أزمة املقاصة وقضايا
مالية ،من دون التطرق
إىل ملفات سياسية.
12
القناة
وذكرت
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لاليجار Granny Flat

مؤلفة من غرفة نوم وغرفة جلوس
وغرفة سفرة وغريها ..بحالة
ممتازة
لالتصال:
0412079757 - 0413 222 622

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات ..مناقيش ع الصاج

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
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نقل الرئيس التونسي إىل املستشفى بعد «وعكة صحيّة حادة»
وعمـليتان انتـحاريتان وسـط العاصـمة توقع شهيدين

سـاترفـيلد إلـى بـريوت الـثالثاء..
وجرمانوس مَي ُثل أمام التفتيش القضائي

من صباح «حرائق
واقفال
االطارات»
الطرقات ،احتجاجًا على
نيل املوازنة من حقوقهم،
على الرغم من التأكيدات،
حبقوق
مس
ال
بأن
احملدود
الدخل
ذوي
واملتقاعدين العسكريني
مساء
إىل
واملدنيني،
املخاوف من حفلة جديدة
من التقنني الكهربائي
يف العاصمة واملناطق
واملخاوف من انفجار جديد
الزمة النفايات ،مع حلول
شهر متوز ،بعدما وصل
مكب برج محود إىل حافة
االمتالء ،وكذلك مطمر
«كوستا برافا» الذي ينوء
بدوره يف كميات النفايات
اليت ترمى فيه.
وبني احلاجات احلياتية
امللحة مع مطلع فصل
الصيف ،والرهان املالي
على االصطياف ،انهمك

www.southwestbuilders.com.au
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

10 Nicholsen St, Penshurst

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح 7
االثنني من  5صباحا  5 -بعد الظهر..
ايام يف
األسبوع :من الثالثاء حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 10ليال
2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم
الطازجة يوميا
يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال
امللحمة  FRANCIS MEATSاىل مرييالندز
Add: 414 Merrylands Rd,
Merrylands - Tel: 96371759

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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صفري أومل على شرف طربيه يف روما:

الراعي استقبل مجعية معا نعيد البناء:لبنان يبنى ببناء اإلنسان

مناقبيته جعلته الشخصية
املصرفية هلذا العام
وطنية  -أقام رئيس جملس
اإلدارة املدير العام لبنك بريوت
الدكتور سليم صفري حفل
عشاء على شرف رئيس مجعية
املصارف الدكتور جوزف طربيه
مساء أمس االثنني املاضي يف
مطعم «بيار لوجيي» يف روما،
ملناسبة اختياره «الشخصية
املصرفية للعام  »2019من
قبل احتاد املصارف العريبة يف
إطار «القمة املصرفية العربية»
املنعقدة يف روما.
شارك يف احلفل إىل طربيه،
وعربية،
أجنبية
شخصيات
وزيرة الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية مي شدياق ،وزير
الزراعة حسن اللقيس ،الوزير
السابق أالن حكيم ،سفرية
لبنان يف إيطاليا مريا ضاهر،
سفري لبنان يف الفاتيكان فريد
اخلازن ،املعتمد البطريركي
لدى الكرسي الرسولي ورئيس
املعهد احلربي يف روما املطران
رفيق الورشا ،راعي األبرشية
املارونية يف أوسرتاليا املطران
أنطوان طربيه ،راعي أبرشية
مار ميخائيل للروم امللكيني
أوسرتاليا
يف
الكاثوليك
روبري
املطران
ونيوزيلندا

رباط ،واملسؤول عن College
 De Maronitaهادي ضو،
املدير العام لوزارة الزراعة
لويس حلود ،رئيس جملس
إدارة بنك بريوت والبالد
العربية  BBACغسان عساف،
األمني العام الحتاد املصارف
العربية وسام فتوح ،األمني
العام جلمعية املصارف مكرم
صادر.

صفري

وألقى صفري كلمة يف املناسبة،
هنأ فيها طربيه على اختياره
هلذا
املصرفية
الشخصية
العام ،معتربا أن «هذا االختيار
استند إىل مناقبيته ودرايته
يف السياسة املصرفية وحسن
إدارته القطاع يف أصعب

الظروف على الرغم من كل
الصعوبات اليت واجهها».
كذلك ،نوه بعمله املصريف على
الصعيدين احمللي والعاملي،
«مما ساهم يف احلفاظ على
الثقة الدولية بالقطاع املصريف
اللبناني».

طربيه

ثم شكر طربيه صفري على
تكرميه له ،كما شكر من منحه
الثقة بهذا االختيار ،واعدا
«مبتابعة العمل الدؤوب للحفاظ
على مسعة املصارف اللبنانية
وثقة املودعني واملتعاملني
معها على الساحتني اللبنانية
والدولية» ،مشددا على «شبك
األيدي جلبه التحديات القائمة
واملقبلة على الصعد كافة».

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي بعد ظهر امس االول يف
الصرح البطريركي يف بكركي،
وفدا من مجعية «معا نعيد البناء»
برئاسة املؤسس األب مارون
عطاهلل األنطوني ،يرافقه األب
جوزيف عبد الساتر األنطوني ،يف
زيارة وجه يف خالهلا األب عطاهلل
دعوة للبطريرك الراعي ملباركة
اللقاء الذي تنظمه اجلمعية مع
مدرسة اآلباء اللعازاريني وبلدية
عينطورة يف متوز املقبل ،حول
مئوية لبنان الكبري ،بعنوان
«واقع ومرجتى».

الجلخ

والقى احملامي رشيد اجللخ
كلمة باسم الوفد ،عدد فيها

الراعي مستقبال الوفد
اهداف اجلمعية «اليت تأسست
يف العام  2012واملتمثلة بتعزيز
العالقات الوطنية على خمتلف
الصعد ،اإلجتماعية والثقافية
واألدبية والروحية ،انطالقا من
اميان اعضائها بأهمية الصيغة
اللبنانية يف التعاطي اليومي
النموذجي بني خمتلف العائالت
الروحية اليت تشكل نسيج
اجملتمع اللبناني وحلمته».

الراعي

بدوره هنأ البطريرك الراعي
اعضاء اجلمعية على «النشاطات
البناءة اليت تقوم بها واليت
تنوعت بني ثقافية واجتماعية
وتراثية مشرقية» ،مؤكدا ان
«لبنان يبنى ببناء اإلنسان ،ولو
حافظ اإلنسان فيه على القيم

االخالقية واإلنسانية والروحية
والسياسية ملا وصلنا اىل ما
وصلنا عليه اليوم».
وقال« :عملكم ممتاز واساسي
يف هذه املرحلة ،ألنه يقرب
املسافات بني ابناء الوطن
الواحد ويفتح نافذة على العامل
ليتعرف اىل وجهنا احلضاري
العريق من خاللكم ،وحنن نأمل
ان تتمكن هذه اجلمعية من ضم
اكرب عدد ممكن من الناس
الذين يؤمنون ببناء اإلنسان،
وسط واقع جديد خميف نشهده
اليوم ،وهو واقع الصراع
املذهيب والطائفي الذي يعيدنا
اىل الوراء وحيول دون تقدمنا
على طريق احملبة والسالم
واالمان والعيش بكرامة».

يعود ريع الحفل للمساعدة يف بناء الكنيسة

مجسم الكنيسة املنشودة
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احلريري يف جملس الوزراء :إمجاع لبناني على رفض صفقة القرن وسقف موقفنا قرارات اجلامعة العربية وقمة بريوت
أنتهت قرابة الثالثة والنصف
عصر أمس االول جلسة جملس
الوزراء اليت ترأسها رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري
يف السراي احلكومي ،أدىل
بعدها الوزير وائل أبو فاعور
باملعلومات الرمسية اآلتية:
«عقد جملس الوزراء اليوم
جلسة برئاسة الرئيس احلريري
ويف حضور الوزراء الذين غاب
منهم :فيوليت الصفدي ،مجال
اجلراح ،حسن اللقيس ،مي
شدياق وأواديس كيدانيان.
استهل دولة الرئيس اجللسة
باحلديث عما يسمى صفقة
القرن ،وقال :ان موقف
احلكومة اللبنانية واضح ،فنحن
ضد هذا املشروع وهناك إمجاع
يف لبنان على رفضه ،عربت عنه
كل املكونات واملؤسسات يف
لبنان ،مؤكدا ان سقف موقف
لبنان هو قرارات جامعة الدول
العربية وقرارات قمة بريوت،
ودستورنا واضح ومينع التوطني
ويف التأكيد على حق العودة.
وقد القى موقف الرئيس
احلريري هذا تأييدا من مجيع
الوزراء.
ثم طلب الرئيس احلريري من
مجيع الوزراء إنهاء إعداد مجيع
املراسيم التطبيقية للقوانني
الصادرة سابقا ،مشددا على
انه سيتابع هذا املوضوع
أسبوعيا مع الوزراء املعنيني
إلنهاء اجنازها بالسرعة املمكنة،
الفتا اىل ان هناك اقرتاحات
قوانني من قبل جملس النواب
سوف يعكف جملس الوزراء على
دراستها ،كذلك هناك عدد من
األسئلة املقدمة من النواب
للحكومة يف خمتلف املواضيع،
واليت ينبغي اإلجابة عنها.
وأخريا ،أشار الرئيس احلريري
اىل ان جملس الوزراء سيعقد
ملتابعة
ستخصص
جلسات
تنفيذ قرارات مؤمتر «سيدر»
وخطة «ماكنزي» االقتصادية.
بعد ذلك ،انتقل جملس الوزراء
إىل مناقشة جدول األعمال،
حيث مت إقرار معظم البنود
الواردة على جدول األعمال،
ومن أبرزها :عدد من مشاريع
على
واملوافقة
القوانني
عدد من القروض واهلبات،
من الدولة الصينية والبنك
الدولي،
والبنك
األوروبي
يف ما خص مياه الشفه يف
بريوت ،إضافة إىل قرض آخر
من البنك الدولي يف موضوع
مشاريع الطرقات يف لبنان،
وهبات من الدولة الرتكية ،عرب
هبة مقدمة إىل اجليش اللبناني.
كما أقر عددا من االتفاقيات
ومذكرات التفاهم مع عدة
دول ،بينها الدولة األرمينية،
دولة روسيا االحتادية ،مجهورية
مصر العربية يف جمال احلماية
الفكرية ،ومجهورية صربيا يف
جمالي الزراعة والبيئة ،ومع
دولة الغابون يف جمال التعاون
التجاري.
كذلك ،وافق جملس الوزراء
على طلب وزارة الرتبية
والتعليم العالي متكني التالمذة
الذين تابعوا دراستهم يف
سوريا أو أي دولة أخرى،
والتالمذة السوريني وسواهم

طليعة املدافعني عن هذا احلق.
وبالتالي األمر ال يناقش من
زاوية األموال أو األغراءات أو
ما حيكى عن مليارات متطايرة

لن تقدم أو تؤخر .وواضح أن
املسار الذي سارت فيه األمور
يف املؤمتر الذي عقد ،أنه آيل
إىل الفشل».

الوفاء للمقاومة:احلكومة مدعوة اىل
موقف سياسي واضح يدين صفقة القرن
ويرفض املشاركة فيها وحيذر من خماطرها

الحريري مرتئسا جلسة مجلس الوزراء
من سائر اجلنسيات ،من التقدم
إىل االمتحانات الرمسية للعام
 ،2019للشهادات اليت تصدرها
املديرية العامة للتعليم املهين
والتقين ،وإن كان متعذرا عليهم
تأمني املستندات املطلوبة
أساسا لقبول ترشيحهم هلذه
االمتحانات.
كما مت نقاش القانون اجلديد
للجمارك ،ومت االتفاق على
إقراره بعد مراجعته من قبل
وزير املالية خالل فرتة شهر
من تارخيه .كما مت إقرار
املعامالت
قانون
مشروع
األلكرتونية ،وكذلك مت اختاذ
القرار بإلغاء املؤسسة العامة
لضمان االستثمارات ،لعدم
وجود املوظفني لديها ولثبات
عدم جدوى املؤسسة على مدى
السنوات املاضية.
ومت إقرار مرسوم تنظيمي يتعلق
بآلية تطبيق أحكام املادة 73
من القانون  220تاريخ -5-29
 ،2000وهو القانون املعروف
بقانون حقوق املعوقني ،وينص
هذا اإلقرار على ختصيص نسبة
 %3من وظائف القطاع العام
ألصحاب االحتياجات اخلاصة،
وهو مطلب قديم للجمعيات
وأصحاب االحتياجات اخلاصة».
سئل :ملاذا مل حتصل تعيينات
للمجلس الدستوري أو تعيينات
أخرى بشكل عام؟
أجاب« :أوال هذا األمر مل يكن
مطروحا على جدول األعمال ومل
يكن من البنود اليت مت نقاشها،
وبالتالي اعتدنا أن تأتي تعيينات
كهذه مسبقا إىل جدول األعمال،
ال أن تأتي بشكل فجائي».
سئل :هل لعدم وجود توافق؟
أجاب« :ال أستطيع قول ذلك،
بل ما ميكن قوله من موقعي
كوزير أنه حتى اللحظة مل يقدم
أي اقرتاح إىل جملس الوزراء».
سئل :هل ستشمل الدورة
االستثنائية لالمتحانات الرمسية
الطالب الذين مل يتمكنوا من
الشهادة
امتحانات
تقديم
املتوسطة؟
أجاب« :هنا نتحدث عن طالب
سوريني أو غري سوريني ،تعذر
عليهم احلصول على الوثائق
واملستندات املطلوبة خلضوعهم
مراعاة
تتم
لالمتحانات.
أوضاعهم بالسماح هلم بالتقدم
إىل االمتحانات .الطالب الذين
مل يتقدموا إىل الدورة األوىل،

هناك اقرتاح تقدم به ويعمل
عليه وزير الرتبية ،إلعطائهم
فرصة التقدم إىل االمتحانات
ولكن بشكل مستقل ،هذا
املوضوع خمتلف كليا».
سئل :أمل يتم احلديث عما حيصل
على األرض من اعتصامات من
العسكريني املتقاعدين؟
أجاب« :مت احلديث ملاما عن
خلفية احلديث عن موضوعات
أخرى ،وهناك شعور عام يف
جملس الوزراء ،بأنه يف أحيان
كثرية ،األمور خترج عن املنطق
الذي جيب اعتماده يف بعض
املطالب املطروحة .كما أن
التحركات وبعض التصرحيات
خترج أيضا عن املنطق الذي
جيب احرتامه من كل صاحب
حق».
سئل :هل اتفقتم على متابعة
هذا امللف أو معاجلته بطريقة
ما؟
أجاب« :مل يتم اختاذ أي قرار،
ولكن بصراحة ،أصبح هناك
جو عام يف جملس الوزراء أن
بعض املطالب ،وليس كلها،
جيب أن تكون أكثر منطقية،
كما أن بعض التحركات ،إن
مل يكن معظمها ،جيب أن تكون
أكثر التزاما بالقانون .وال جيوز
أن يدفع املواطن اللبناني مثن
بعض التحركات اليت أصبحت
تتصرف بشكل ضوضائي».
سئل :متى نرى جملس الوزراء
يبدأ بالتعيينات ،علما أن األمر
حيتاج إىل توافق؟
أجاب« :ما حصل باألمس يف
اجمللس النيابي ،يف ما خص
باجمللس الدستوري ،سهل على
احلكومة اللبنانية إمكان إقرار
التعيينات املتعلقة باجمللس
الدستوري ،ألنه كان هناك
باألمس نوع من تسوية بني
الكتل».
سئل :هل ما حصل كان
حماصصة؟
أجاب« :ميكن أن نسميها
تسوية ،وميكن استعمال تعبري
غري لطيف بأنها حماصصة ،لكن
نعم ،مت االتفاق بني الكتل على
جمموعة أمساء تستويف مطالب
الكتل النيابية».
سئل :هل سيحصل األمر نفسه
يف جملس الوزراء؟
أجاب« :إذا كان املنطق هو
اعتماد الكفاءة ،وأنا هنا أدعو
إىل النقاش يف كفاءة من مت

انتخابهم باألمس يف اجمللس
النيابي .فإذا كان هناك نقص
يف الكفاءة فهذا أمر جلل .أما
إذا كنا نأتي بأشخاص كفوئني
من ضمن اتفاق على منطق
مراعاة الكتل النيابي أو مكونات
جملس الوزراء ،فتارخييا كانت
التعيينات حتصل على هذا
األساس واليوم جتري كذلك».
سئل :هل أنتم مستمرون بهذه
الطريقة من احملاصصة؟
أجاب« :أنتم تستنتجون .أنا مل
أقل حماصصة بل قلت األخذ
يف االعتبار مطالب بعض الكتل
النيابية واملكونات ،لكن يف كل
احلاالت ،هناك كثري من الضجيج
يف اإلعالم والرأي العام بشأن
ما تبقى من التعيينات ،لكن
فعليا على طاولة جملس الوزراء
أو يف املرحلة اليت تسبق جملس
الوزراء ،ال يزال هناك مزيد من
التشاور املطلوب قبل الوصول
إىل اقرتاح التعيينات على
طاولة جملس الوزراء».
سئل :هل هناك تعيينات على
جدول أعمال اجللسة املقبلة؟
أجاب« :جدول األعمال حيدده
رئيس جملس الوزراء ،وحنن
ننتظر ما سريسله إلينا».
سئل :يف موضوع «صفقة
القرن» ،مت احلديث عن 6
مليارات دوالر رصدت للبنان.
هل حكي يف هذا املوضوع؟
أجاب« :موقف لبنان يف موضوع
ما يسمى بصفقة القرن ال يتعلق
حبجم األموال وال حبجم اإلغراءات.
إنه موقف مبدئي ينطلق أوال مما
قاله دولة الرئيس يف جملس
الوزراء ،فهو قال باحلرف:
َ
األوىل بالرفض أو املوافقة هو
الشعب الفلسطيين .والشعب
الفلسطيين رفض هذا األمر
قاطبة وبصوت واحد وبوقفة
رجل واحد .وبالتالي ليس
بإمكان أحد أن يفرض على
الشعب الفلسطيين أي أمر ال
يريده.
ثانيا ،مقاربة األموال واإلغراءات
ليست يف حساب الدولة
اللبنانية ،ولسنا يف وارد
أن تكون جزءا من النقاش.
التأكيد على حق العودة ورفض
التوطني والتمسك حبق الشعب
الفلسطيين يف إقامة دولته
املستقلة وعاصمتها القدس،
هو مطلب مت االتفاق عليه بني
كل الدول العربية ،ولبنان يف

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها
يف حارة حريك ,برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة اعضائها.
وأصدر اجملتمعون بيانا تاله
النائب الوليد سكرية ،جاء فيه:
«يوما بعد يوم يتكشف للشعوب
احلرة يف العامل حجم الصلف
متارسهما
اللذين
والغوغاء
االدارة االمريكية وتعكسهما
يف مواقفها وسياستها القائمة
على جتاوز املواثيق والقوانني
الدولية والتنكر للقيم واملبادئ
واعتماد االستنسابية واملعايري
املزدوجة يف مقاربة القضايا
واملشاكل والنزاعات.
االستعالء
يصبح
وعندما
االمريكي هو احلاكم على
املواقف والسياسات ,فمن
الطبيعي حينئذ ان ترخص القيم
واملبادئ وتصبح سلعة قابلة
للبيع والشراء كما بدت الصورة
يف موقف االدارة االمريكية ,من
اجملازر الدموية ضد اطفال اليمن
واألحياء والتجمعات السكنية,
فضال عن املواقف العدوانية
بدءا من اعتبار القدس عاصمة
وضم
االسرائيلي,
للكيان
اجلوالن واالقرار حبق االحتالل
يف التوسع باالستيطان وما
شاكل ذلك ,وصوال اىل فرض
عقوبات ظاملة على ايران
وغض النظر عن امتالك العدو
االسرائيلي رؤوسا نووية خارج
اي التزام بالقانون الدولي.
ويصري من غري املفاجئ ان
تعرض االدارة االمريكية مشروع
مقايضة فلسطني حبفنة من
االستثمارات املالية يف بعض
بلدان املنطقة ويتم تناسي حق
الشعب الفلسطيين يف استعادة
ارضه وتقرير مصريه كما جيري
التسويق االمريكي لشرعنة
االحتالل ولتطبيع العالقات
العربية واالسالمية معه وتداس
القيم واحلقوق ويتم التنكر
للقوانني الدولية وملواثيق
واعالنات االمم املتحدة اليت
تبتلعها بنود ما مسي بصفقة
القرن لتصفية قضية فلسطني,
االمر الذي يشكل خطرا على
االستقرار الوطين واالقليمي
وتهديدا للحقوق وحتريضا على
استمرار وتوسعة النزاعات يف
العامل.
إن لبنان معرض مبوجب هذه
املنهجية لتهديد العدوانية
االسرائيلية املدعومة دوما من
االدارة االمريكية ,وللتطاول
على سيادته يف اجلو والرب
والبحر ,ان مل يستند اىل
معادلة القوة املتمثلة باجليش
والشعب واملقاومة اليت حتمي
حقوقه املشروعة يف ارضه

ومسائه ومياهه.
إن كتلة الوفاء للمقاومة اذ
تستحضر هذا املشهد املخزي
الذي ينساق اليه معظم النظام
العربي فقد توقفت عند عدد من
املسائل والقضايا وخلصت اىل
ما يأتي:
 -1تدين الكتلة بشدة متادي
االدارة االمريكية يف ممارستها
لإلرهاب وتطاوهلا على منهج
حياة الشعب االيراني وحقه
يف ممارسة استقالله الكامل
وامتالك كل القدرات املتاحة
للدفاع عن وطنه وسيادته
وحقوقه.
كما تدين الكتلة بشدة اإلسفاف
االمريكي يف فرض العقوبات
دون اي وجه حق على الشعب
االيراني وعلى رموزه وقادته
وتعترب ان ذلك سيزيد الشعوب
احلرة قناعة مبظلومية ايران
وشعبها وحبقها يف رفض
اخلضوع للسياسات االمريكية
اليت يراد فرضها من خالل
العقوبات واحلصار.
 -2جتدد الكتلة ادانتها لصفقة
القرن ولكل القمم وورش العمل
اليت تنعقد للرتويج والتسويق
هلذه الصفقة البائسة اليت
لن تستطيع الغاء حق الشعب
الفلسطيين يف العودة اىل
كامل ارضه ,وتقرير مصريه.
واجلهات
الدول
كل
ان
واملؤسسات اليت تسهم يف
عملية الرتويج لصفقة القرن هي
شريكة فعلية يف التكر مليثاق
االمم املتحدة وهدر حق الشعب
الفلسطيين ويف تكريس شرعية
االحتالل الصهيوني لفلسطني
ويف ترتيبات التوطني املمنهج
الذي سيطال لبنان بشكل
رئيسي فيما يطاله من بلدان.
 -3تدعو الكتلة احلكومة اللبنانية
اىل موقف سياسي واضح يدين
صفقة القرن ويرفض املشاركة
فيها وحيذر من تداعيات خماطرها
على امنه واستقراره.
وتعترب الكتلة أن اللبنانيني
مجيعا معنيون بإدانة هذه
الصفقة التآمرية اليت ال ينخرط
فيها اال كل خوان أثيم.
 -4على مقربة من الذكرى
السنوية الثالثة عشرة للحرب
العدوانية االسرائيلية على
لبنان وشعبه ومقاومته ،تعرب
الكتلة عن اقتناعها بأن العدو
تصدعت
الذي
االسرائيلي
بنيته األمنية والعسكرية يف
تلك احلرب على ايدي املقاومة
االسالمية ال جيوز وال يستحق ان
يكافأ من بعض النظام العربي
بتطبيع العالقة معه والتنكر حلق
فلسطني وشعبها باحلياة احلرة
والكرمية».
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لـبنانيات

احلريري رعى حفل خترج طالب جامعة الروح القدس الكسليك :

مجع العلماء شارك يف مؤمتر فكري يف لندن

نأمل ان يبقى لبنان مبنأى عن النزاعات املسلحة يف املنطقة عبداهلل :الوحدة هي الطريق
الوحيد ملقاومة العدو

أكد رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري أن «قوة لبنان كانت وال
تزال من قوة جمتمعه ومؤسساته،
حتضنها الدولة يف إطار النظام
احلر واحلريات العامة اليت
ارتبطت بالتأسيس منذ البداية
وكرسها دستور  ،1926وأكدها
الدستور املعدل عام  ،1991تبعا
ملا نصت عليه وثيقة الوفاق
الوطين يف الطائف عام .1989
ولكن حتضنها أيضا بالثقة .الثقة
املستعادة بالدولة» .وقال:
«أصارحكم أن التحدي الذي
يواجهه املسؤولون اليوم ،على
أي مستوى كان ،هو استعادة
هذه الثقة .وإني شخصيا مدرك
متاما هلذا التحدي».
كالم الرئيس احلريري جاء خالل
رعايته ،مساء امس االول ،حفل
التخرج لكليات اهلندسة والطب
واملوسيقى والالهوت يف جامعة
الروح القدس -الكسليك ،بقاعة
البابا يوحنا بولس الثاني يف
حرم اجلامعة ،اليت منحته درجة
حبضور
الفخرية،
الدكتوراه
حشد من الشخصيات الرمسية
واالكادميية .ويف ما يلي نص
الكلمة :اآلباتي نعمة اهلل اهلاشم،
الرئيس العام للرهبنة اللبنانية
املارونية ،حضرة رئيس اجلامعة
وأعضاء جملس األمناء ،واهليئة
التعليمية واإلدارية ،سعادة
السفري البابوي،أصحاب املعالي
والسعادة ،حضرات األهالي
الكرام،أيها الطالب املتخرجون،
والتالقي
اخلري
مناسبات
والوحدة ،تصنع املواعيد الكربى
يف تاريخ األوطان .موعدي معكم
اليوم مناسبة على طريق اخلري،
ألجل لبنان.
فمنذ  25سنة ،لبى والدي
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
دعوة الرهبنة اللبنانية املارونية
حلوار معه يف املدرسة املركزية،
على مقربة من هنا .حدث ذلك
مع بدايات رحلة إعادة اإلعمار
اليت فهمها رفيق احلريري
أوال إعادة بناء اجلسور ووصل
ما انقطع بني اللبنانيني يف
سنوات احلروب واالنقسام .وإذ
أتوجه بتحية الصداقة والوفاء
للمسؤولني عن الرهبنة يف تلك
الفرتة ،إلسهامهم اخلري يف
إعادة فتح األبواب والقلوب،
أقف اليوم أمامكم ،متابعا
املسرية إياها ،ومع املؤسسة
العريقة إياها ،ولو يف صرح آخر
من صروحها ،هو هذه اجلامعة
الكبرية ،متخرجا بدوري منها
بدرجة دكتوراه فخرية أعتز بها.
ولكن الشهادة األكرب هي ما
حنمله معا ،أنتم وحنن ،متاما كما
حصل مع مجيع الذين رفضوا
الدمار ،فصعدوا من جديد إىل
املشارف العالية ،حيث يقف
بناؤو األوطان ،ليستعيدوا،
باأليدي املتالقية ،اهلدف الوطين
الواحد والرؤية الوطنية الواحدة.
ولكن ال بد من القول أنه ،قبل
ذلك اللقاء يف املدرسة املركزية
يف شباط  ،1994كانت الطريق
قد عبدت يف ما أراد القدر أن
يرمسه للمواعيد الفاصلة ،يف
إلتقاء والدي بالبطريرك الكبري

الحريري يلقي كلمته
الراحل مار نصراهلل بطرس
صفري ،الذي أحيي معكم ذكراه
وإجنازاته
وأفضاله
الطيبة
املسجلة يف صفحات التاريخ،
كي يعود الوفاق ،وينفض
لبنان عن نفسه غبار تلك األيام،
مستعيدا جتربته الرائدة ،اليت
وصفها من حتمل هذه القاعة
الرحبة امسه ،البابا يوحنا بولس
الثاني ... ،بالرسالة.
أيها الطالب املتخرجون ،اليوم،
تنطلقون إىل ميادين العمل
واحلياة مسلحني بالقيم والعلم
واإلختصاص .هو أيضا يوم لكل
صاحب أمل ،ولكل حامل لرجاء
باملستقبل ،ملستقبل لبنان.
لقد جلست قبلكم يف مقاعد
اخلرجيني ،وتطلعت مثلكم إىل
األفق الواعد ،قبل أن تقودني
األقدار إىل املوقع الذي أنا
فيه اليوم ،يف رئاسة جملس
الوزراء ،باملآسي والصعوبات
اليت تعرفونها ،ولكن أيضا
بالعزم األكيد على جتاوزها ،يف
اللقاء الدائم املضروب مع الغد.
وحنن يف لبنان كنا وال نزال خري
من حيسن املواجهة مع حتديات
املستقبل ،وقد برهن اللبناني
حتت كل مساء ،أنه مثال النجاح
والتفوق واإلبداع.
اليوم ،أيها األصدقاء ،نتجاوز
السياسة وأوضاعها وما حييط
بها من أجواء .اليوم ،أدعوكم
إىل اخرتاق هذا الضباب الذي
يلف حياتنا اليومية ويقود
الكثريين إىل طرح التساؤالت.
إفصلوا حياتكم املهنية الطالعة
عما تسمعون وتشاهدون .وتبينوا
جيدا أين هو لبنان احلقيقي،
لبنان الذي متثلونه أنتم.
فالسياسة هلا أوقاتها ولكن
لبنان هو لكل وقت .السياسة
قضية ظروف ،والظروف تتغري،
واألوطان الصلبة أقوى من أي
ظروف.
هذه اجلامعة اليت تتخرجون
منها اليوم تنتمي مثل سائر
املؤسسات الرتبوية واإلجتماعية
واإلنسانية األخرى ،يف املناطق
ولدى كل الطوائف إىل أجيال من
التاريخ ،أوجدت هلا أمكنة راسخة
يف األرض ويف الضمائر .مرت
الظروف ،وهي صمدت .مرت
السياسة ،وهي استمرت .هبت
العواصف من عندنا ومن حولنا،
وهي بقيت .ولذلك ال تقلقوا.

فهذه املؤسسات املعطاء على
مساحة الوطن تزرع اإلميان يف
النفوس قبل العلم .اإلميان باهلل
جل جالله وبالقيم ،وال تزال
من الركائز األساسية للمجتمع
اللبناني.
فقوة لبنان كانت وال تزال
من قوة جمتمعه ومؤسساته،
حتضنها الدولة يف إطار النظام
احلر واحلريات العامة اليت
ارتبطت بالتأسيس منذ البداية
وكرسها دستور  ،1926وأكدها
الدستور املعدل عام  ،1991تبعا
ملا نصت عليه وثيقة الوفاق
الوطين يف الطائف عام .1989
ولكن حتضنها أيضا بالثقة.
بالدولة.
املستعادة
الثقة
وأصارحكم أن التحدي الذي
يواجهه املسؤولون اليوم ،على
أي مستوى كان ،هو إستعادة
هذه الثقة .وإني شخصيا مدرك
متاما هلذا التحدي.
أيها األخوة املتخرجون ،يف لبنان
اليوم ضوضاء سياسية كبرية.
ولكن األوطان ال تتقدم وتتطور
وحدها.
السياسية
باحلياة
اليوم ،نسلم الشهادات خلرجيي
اهلندسة والطب واملوسيقى
والالهوت ،ونتذكر أن أمثالكم،
من الذين سبقوكم ،حلقوا
وأبدعوا يف لبنان واخلارج.
ونتذكر أيضا أن مقياس التقدم
والرقي ليس حمصورا يف متابعة
األحداث السياسية ،وانقسامات
السياسيني وخالفاتهم.
فاللبنانيون هم شعب مميز،
وهم أرقى بكثري من أن يكونوا
خاضعني هلذه املبالغات اليومية
اليت تتسبب بالتوترات والقلق،
وتظهر اللبنانيني من خالل

إنقساماتهم وجتاذباتهم،
األوجه
وحتجب
إلجنازاتهم.
أيها املتخرجون ،ليس من
الضروري أن أكون يف موقع
املسؤولية ألقول لكم إن
األوقات احلالية ،يف منطقتنا
بالذات ،هي أوقات صعبة
ومصريية .فالنزاعات املسلحة
فيها على الصعيدين اإلقليمي
والدولي ليست حباجة إىل
برهان .وحتى اليوم بقي لبنان
مبنأى عنها ،جبهودنا وجهود
أصدقائنا الدوليني.
وإننا نأمل ،رغم ما يشوب احلياة
السياسية من مشاكل ،أن يبقى
لبنان مبنأى عنها ،ليحقق دوره
ورسالته يف منطقته ويف العامل.
ثقوا ،يف هذه األوقات الدقيقة،
أن السالح األول للمواجهة ،يف
كل مكان وزمان ،ويف شتى
الظروف ،هو العلم والثقافة.
إنه سالحكم يف املواجهة يعززه
اإلميان ،وينري طرقاتكم أمام
اخليارات الصحيحة والواعدة.
هذه هي أمنييت وتوصييت لكم،
مع كل التهنئة لكم ومتنياتي
التوفيق
بدوام
جلامعتكم
والنجاح.عشتم ،عاشت جامعة
الروح القدس ،وعاش لبنان.
األخرى

كلمة يف السجل الذهبي

ودون الرئيس احلريري يف
السجل الذهيب للجامعة الكلمة
اآلتية« :يشرفين وجودي يف
هذا الصرح ،وسنبقى معا
نبين أجياال متعلمة يف أحسن
اجلامعات ،وسعادتي مضاعفة
لتسلم دكتوراه فخرية من
هذه املؤسسة املرموقة .واهلل
املوفق».

العلماء
«جتمع
وفد
عاد
رئيس
برئاسة
املسلمني»
اهليئة اإلدارية الشيخ الدكتور
حسان عبد اهلل من زيارته إىل
لندن حيث شارك ،حسب بيان
اصدره التجمع« ،يف مؤمتر
فكري دعا إليه «منتدى الوحدة
بعنوان»:صون
اإلسالمية»
العقل املسلم يف سبيل بناء
بشرية راشدة» والذي شارك
فيه خنبة من العلماء واملثقفني،
وقد كان للوفد مشاركات عدة
منها كلمة لعبد اهلل يف افتتاح
املؤمتر حيث حتدث عن «ضرورة
استخدام العقل يف كل أمور
حياتنا السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وضرورة أن نتنبه
إىل أن العدو يريد تفريقنا،
والعقل السليم يرشد إىل أن
الطريق الوحيد ملقاومة العدو
الذي يقاتلنا كافة أن نقاتله
كافة ونكون يدا واحدة عليه».
وأكد على أن «الواليات املتحدة
األمريكية تعمل اليوم على مترير
صفقة القرن اليت ستؤدي إىل
ضياع فلسطني وأن تكليفنا
كمسلمني هو وضع خالفاتنا
جانبا والتوجه حنو إسقاط
هذه الصفقة باعتبارها خطرا
على األمة اإلسالمية بتالوينها
الفكرية ومذاهبها وطوائفها
كافة».
العالقات
ملسؤول
والقى
اخلارجية يف التجمع الشيخ ماهر
مزهر كلمة يف حلقة حبثية حول
«التطرف والعن»ف أكد فيها
أن «الدين اإلسالمي هو دين
الرمحة واحملبة وليس دين
القتل واإلبادة ،هو دين يدعو
إلعمال العقل والفكر ودعوة
الناس للخري والسالم وإذا ما
اضطر للدفاع عن النفس فهو

يف إطار درء األخطار ال أكثر».
ويف اجللسة األوىل للمؤمتر
حتدث عبد اهلل عن «موقع العقل
يف الفكر اإلسالمي» ،مؤكدا أن
«للعقل أهمية كربى يف اإلسالم
بل أن اخلطاب اإلهلي متوجه
للعقل ،والتكاليف إمنا فرضت
على العقالء ورفعت عمن هم
بال عقل» .وحتدث عن «ضرورة
احلفاظ على العقل وصيانته مما
يؤدي إىل ذهابه ،لذا حرم اخلمر
وكل أنواع السكر» ،وتعرض
إىل «األمور اليت جيب أن حنمي
فيها العقل من االحنراف وأن
نستعمله كما أراد اهلل لنا ذلك
من خالل حماربة اخلرافة والبعد
عن التقليد األعمى واالستناد إىل
الربهان يف اإلميان واالستعمال
السليم للحواس كي يقدر
العقل على االستنباط الصحيح
للمفاهيم وقواعد العمل وعدم
إتباع الظن ،ألن الظن ال يغين
من احلق شيئا ،وكذلك بني أن
اإلسالم أعطى للعقل حريته يف
االختيار وال يوجد أي تناقض
بني الدين والعقل».
وألقى عبد اهلل كذلك يف
نهاية املؤمتر كلمة حول صفقة
القرن حيث دعا كل الفصائل
الفلسطينية إىل «االخنراط يف
مشروع املقاومة وليكونوا جزءا
من حمور املقاومة ،واالنسحاب
من كل االتفاقات السابقة
أوسلو وغريها ،والتوجه حنو
خيار الشعب الفلسطيين الذي
هو القتال حتى حترير آخر
شرب من فلسطني» ،مؤكدا أن
«مصري الصراع هو زوال الكيان
الصهيوني الذي هو وعد إهلي
ندعو اهلل أن ننفذه بأيدينا».
وكان للوفد لقاءات خمتلفة مع
اجلالية اللبنانية يف بريطانيا.

كرامي :نشهد حتركا مطلبيا لشرحية إجتماعية متثل عنوان اإلنضباط يف لبنان
اشار رئيس «تيار الكرامة»
النائب فيصل كرامي يف بيان
اليوم ،انه «سبق وحذر مرارا
احلكومة اللبنانية بأن الكثري مما
يتضمنه مشروع املوازنة من
إجراءات وتدابري إمنا كفيلة بأن
خترج شرائح كبرية من اجملتمع
إىل الشارع ،غري أن احلكومة مل
تكن مستعدة ألن تسمع حتذيراتنا
وها حنن اليوم نعيش فصوال من
ردات الفعل األولية اليت نتوقع
أن تتواصل وأن تؤدي إىل خلل
يف اإلستقرار اإلجتماعي العام».

إنها املرة األوىل اليت نشهد فيها
حتركا مطلبيا لشرحية إجتماعية
متثل عنوان اإلنضباط يف لبنان،
الذين
العسكريني
وأقصد
أتضامن معهم يف كل مطالبهم
ويف كل حتركاتهم طاملا هي
حتت سقف القانون ،وأستغرب أن
متعن احلكومة يف عدم الرد على
هذه الفئة أو على هذه الشرحية
وكأمنا بات اإلستهتار بالناس
وبآراء الناس وبأوجاع الناس ،هو
شعار احلكم يف لبنان .وألول مرة
أيضا نرى هذا التحرك املطالب

الرافض من أساتذة اجلامعة
اللبنانية واليت املفروض أن نعول
عليها بأنها جامعة الوطن وملتقى
خربات النخب فيه الذين سيبنون
لبنان املستقبل.
اضاف« :نعم لقد جنحت احلكومة
يف إخراج أهل اجلامعة اللبنانية
وأساتذتها عن طورهم ودفعهم
إىل الشارع كما احلال مع
العسكريني املتقاعدين .وال نبالغ
يف الواقع اذا قلنا أن احلكومة
تتعاطى مع ملفي العسكريني
املتقاعدين واجلامعة اللبنانية

بكثري من الرعونة ،وإذ حنن نشهد
ٍ
منذ فرتة محلة منظمة وممنهجة
من احلكومة تهدف إىل حتريض
الشعب اللبناني على العسكريني
املتقاعدين وعلى أساتذة اجلامعة
حبجة أن التحركات اليت يقوم بها
العسكريون املتقاعدون تعرقل
وتعطل مصاحل الناس وحبجة أن
إضراب أساتذة اجلامعة ميكن أن
يهدر سنة دراسية للطالب .اذا
ال توجد حكومة يف الكون تعتمد
إثارة الفتنة بني الناس لكي مترر
خططها ومشاريعها».
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لـبنانيات

احلسن :املوازنة اليوم ليست بري عرض شؤون املؤسسة العسكرية مع بو صعب
إصالحية بالكامل كما نطمح هلا ديب :احلدت وجريانها من خمتلف
الطوائف متعايشون بكل إجيابية

الوزيرة الحسن
الداخلية
وزيرة
أعتربت
والبلديات ريا احلسن أنه «ال
جيب النظر للموازنة وكأنها
األوىل واألخرية».
وقالت ان «الدعم الكبري من
رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري أخافين قليال يف البداية
ألنه يفرض علي ضغطا كبريا
للقيام بعملي بالشكل الصحيح
وعلى أكمل وجه ،ومن جهة
أخرى أشعر بالطمأنينة اىل ثقته
بي .أول ما علمت تفاجأت ومل
أكن أختيل أنين سأكون يف هذا
املوقع .سألت احلريري ملاذا أنا
يف وزارة الداخلية؟ أجابين :أريد
شخصا إصالحيا يف الوزارة»،
مشرية إىل أن «وزارة الداخلية
هي وزارة أمنية ويف السابق
استلم الوزارة من هو غري
أمين.
ولفتت احلسن ،يف حديث
تلفزيوني ،إىل أن «مقاربيت
لألمور ختتلف عن مقاربة وزير
الداخلية السابق نهاد املشنوق،
فهو جاء يف وضع أمين خمتلف
عن اليوم وجلأ اىل مقاربة أمنبة
سياسية ،لكن مقاربيت خمتلفة
وبإمكاني تطبيق مقاربة «أنسنة
الوزارة» .واملواطن يقرر أي
مقاربة كانت أفضل» ،مبينة
أن «العمل يف وزارة الداخلية
أصعب من العمل يف وزارة
املالية ،الداخلية وزارة أمنية
فيها من جهة مديرية األمن
العام ومديرية األمن الداخلي
وفيها الدفاع املدني وتتفرع
عنها مديريات شتى».
اضافت« :سيدر» مهم ولكن
جيب أن نقوم بإصالحات
هيكلية .على احلكومة أن توافق
عليها بكل مكوناتها لنتمكن من
تطبيقها .وتقرير «موديز» أشار
اىل أن وضع لبنان دقيق وحيذر
نوعا ما من ضرورة تسوية
الوضع اللبناني او تصبح النظرة
خمتلفة اىل لبنان» ،موضحة أن
«املوازنة اليوم ليست إصالحية

بالكامل كما نطمح هلا واالصالح
الصحيح الذي نتوق له مل
يتحقق بعد ألنه ليس هناك
نظرة اقتصادية شاملة يف
املوازنة احلالية .الوضع املالي
صعب وعلينا التأقلم معه
والتحضر له».
وأشارت احلسن إىل أن
«احلريري ذهب اىل التسوية
الرئاسية ألنها كانت أساسية
لتمرير املرحلة السياسية بدون
اصطدام أو عرقلة وهي كانت
من اخليارات القليلة املتاحة وأنا
ال أعتقد أنه ندم عليها» ،مؤكدة
«أنين أنظر اىل وزير اخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل أنه
شخص حمرتف ويعمل كثريا
لكن مقاربته للعديد من األمور
تزعجين ،وخباصة مقاربته مللف
النازحني ،فطرد النازحني بهذه
الطريقة ال أقبلها على نفسي
كإنسانة وكوزيرة .فاملقاربة
يف هذا املوضوع جيب أن
تكون وطنية ألنه قبل أن
نكون سياسيني حنن بشر»،
مضيفة «النازحون ال يشكلون
عبئا على فئة واحدة وحسب،
وتصوير املوضوع على أنه
ازعاج للمسيحيني فقط كما
ورد على لسان البعض هو أمر
مبالغ فيه وغري دقيق .ال توجد
هيكلية لوزارة شؤون النازحني
والتوجه اىل البلديات مباشرة
يف هذا امللف غري مقبول .إذا
عاد السوريون اىل بالدهم من
سيعمل يف البلد؟ لذلك جيب
التشدد وضبط موضوع العمالة
األجنبية والسورية يف لبنان».
ورأت احلسن ان «القاضي بيرت
جرمانوس كان متوترا يف قضية
املقدم سوزان احلاج» ،وسألت
«ملاذا هذه احلملة على شعبة
املعلومات واملدير العام لقوى
االمن الداخلي عماد عثمان»،
متسائلة» هل من يستطيع ان
يشكك مبهنية وحرفية شعبة
املعلومات».

اخلارجية دانت التفجريين يف تونس
دانت وزارة اخلارجية واملغرتبني التفجريين اإلرهابيني اللذين
استهدفا العاصمة التونسية ،وأدى احد هما اىل مقتل عنصر امين
وإصابة العشرات.
واعتربت يف بيان ،أن «املواجهة املفتوحة مع اإلرهاب لن تتوقف
حتى يتم استئصاله نهائيا من العقول والنفوس» ،مؤكدة «وقوف
لبنان إىل جانب الشقيقة تونس يف هذه املواجهة».
وتوجهت وزارة اخلارجية بالتعازي اىل أهل الشهيد ومتنت الشفاء
السريع للجرحى.

الرئيس بري مستقبال الوزير بو صعب
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري بعد ظهر امس االول يف
عني التينة النائب حكمت ديب
الذي قال بعد اللقاء« :دولة
الرئيس بري دائما مرجعيتنا
يف االمور الوطنية واالمور
اليت هلا عالقة باحلياة املشرتكة
يف لبنان .حتدثنا عما جرى يف
احلدت واحلادثة البسيطة اليت
مل يكن هلا شأن ،وهي وضع
اعالم حلركة امل على سور بلدية
احلدت ،وهذا االمر نضعه يف
خانة «الصبيانيات» .وبالفعل
فقد طلب دولة الرئيس من
مسؤولي احلركة اجراء حتقيق
ملعرفة من قام بهذا العمل
الصبياني ووضع اعالم حركة
اليت حنرتمها ونعزها ونعرف
مناقبيتها ،وهذا االمر نضعه يف
خانة ان هناك من يسعى اىل
توتري االجواء مناطقيا .احلدت
وجريانها من خمتلف الطوائف
متعايشون بكل اجيابية ،وهناك
تبادل اجتماعي وجتاري ،وهذه
املنطقة هي منوذج للتعايش
واإللفة .واود ان اقول اخريا
ان ما حصل نستطيع ان نضعه
يف اطار احلفاظ على وجود كل
املكونات اللبنانية ،وخصوصا
اهلنا املسيحيني يف منطقة
احلدت ،والرئيس بري ابدى
كل اقتناع بأن ال يكون هناك
هواجس لدى أي طرف من
االطراف اللبنانية ،وذكر لي
حوادث عديدة او اجراءات ملنع
بيع االمالك يف مناطق عديدة
يف السابق كمسؤول سياسي
وحزبي».
وختم ديب« :أود أن أطمئن
االهالي ،اهلنا يف احلدت
واجلوار ،ان احلياة املشرتكة
جتمعنا أكثر .االمور االجيابية

واملصريية وحتى االسرتاتيجية
جتمع وال تفرق ،وحادثة صغرية
ال تستطيع ان ختربط هذه
العالقة .والرئيس بري حريص
على العالقات اجليدة وان نبدد
اي هاجس لدى اي طرف ،وهو
يفعل يف هذا االطار وليس
جمرد شعار فقط».

نضال االشقر

ثم استقبل بري السيدة نضال
االشقر ،وعرض معها شؤونا
ثقافية وقضايا املسرح يف
لبنان.
وقالت االشقر بعد اللقاء:
«تداولت مع دولة الرئيس بري
شؤونا ثقافية وفنية ،وهي
موضع اهتمامه للغاية ،وكان
متجاوبا جدا معنا ويهمه أن تبقى
ابواب املسارح يف لبنان مفتوحة
ألنها وجه لبنان احلضاري .ومع
ادراكه لالوضاع الصعبة اليت
متر بها البالد فانه يف الوقت
نفسه مهتم للغاية بأن نبقى
نقوم بواجباتنا يف املسارح جتاه
لبنان ثقافيا وفنيا واجتماعيا.
ودولة الرئيس يعرف كم ان
مسرح املدينة يهتم بالطالب
من اجلامعات يف لبنان كافة،
وهذا ايضا موضع اهتمام من
قبله .كان دولته متفهما للغاية
وهذا امر مهم جدا بالنسبة الينا
كمثقفني ،وان شاء اهلل يستمر
بدعمنا».

سليم صفري

وكان بري استقبل رئيس
جملس ادارة بنك بريوت سليم
صفري.

بو صعب

وبعد الظهر التقى وزير الدفاع
الياس بو صعب وعرض معه
الوضع العام وشؤون املؤسسة
العسكرية.

احلريري ترأس اجتماعا ماليا يف حضور حسن خليل
وسالمة وعرض مع وفد من إيل دو فرانس سبل التعاون
ترأس رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري مساء امس االول يف
السرايا احلكومية االجتماع املالي
الدوري ،يف حضور وزير املال
علي حسن خليل وحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،وجرى خالله
عرض لألوضاع املالية والنقدية
العامة يف البالد.
وكان الرئيس احلريري استقبل
وفدا من منطقة «إيل دو

برئاسة
الفرنسية
فرانس»
رئيسة املنطقة فالريي بيكريس
 Valerie Pecresseاليت أوضحت
أن البحث تناول التعاون بني
منطقة «إيل دو فرانس ولبنان،
وخباصة مع بلدية بريوت وعدد
من اجلامعات اللبنانية الكربى،
كاملعهد العالي لألعمال وجامعة
القديس يوسف ومهرجانات
بعلبك.

رئيس اجلمهورية :ال تساهل مع
املخالفني للقوانني والكلمة الفصل
للهيئات القضائية والرقابية

الرئيس عون خالل استقباله احد الوفود
اعلن رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،ان «مكافحة
الفساد ليست عملية مومسية ،بل
هي ممارسة دائمة تتشارك فيها
مؤسسات الدولة مع املواطنني
الذين يفرتض ان يكونوا اىل
جانب اهليئات الرقابية ،العني
الساهرة على مصلحة وطنهم
ومسعة مؤسساته كافة» ،مؤكدا
انه «ماض يف تصحيح اداء
املؤسسات والعاملني فيها،
ولن يكون هناك أي تساهل مع
املرتكبني واملخالفني للقوانني
واالنظمة املرعية االجراء ،وستكون
الكلمة الفصل للهيئات القضائية
واجهزة الرقابة».
ولفت الرئيس عون اىل «اهمية
اخلطوات االصالحية اليت التزمها
لبنان جتاه اجملتمع الدولي ،ال
سيما يف مؤمتر «سيدر» ،داعيا
اىل «ان يكون اي اصالح منطلقا
من قناعة ذاتية بأهمية تصحيح
اخللل حيثما وجد».
كالم الرئيس عون جاء يف خالل
استقباله قبل ظهر امس االول
وفدا من «منرب الوحدة الوطنية»
برئاسة القنصل خالد الداعوق،
وضم ،عطا اهلل دياب ،وليد
محويه ،البري ملكي ،سعيد الداعوق
وعماد عكاوي ،ومت التداول يف
االوضاع العامة يف البالد.

الداعوق

والقى الداعوق كلمة ،نوه فيهابـ
«مواقف الرئيس عون وجهوده
من اجل النهوض بلبنان ومواجهة
التحديات اليت تعرتضه» ،معلنا
«وقوف املنرب اىل جانب رئيس
اجلمهورية يف اخلطوات االصالحية
اليت يقوم بها ،ال سيما يف جمال
مكافحة الفساد» ،داعيا اىل
«استصدار املراسيم التطبيقية
لقانون وسيط اجلمهورية ،واىل
االهتمام بذوي الدخل احملدود
حبيث ال تطاهلم االجراءات اليت
ستتخذ يف املوازنة اجلديدة».
اىل ذلك ،تنوعت لقاءات
رئيس اجلمهورية بني السياسة
واالعمار.

خوري

سياسيا ،استقبل الرئيس عون
عضو «تكتل لبنان القوي» النائب
الدكتور سليم خوري ،واجرى معه
جولة افق تناولت التطورات
السياسية الراهنة واملستجدات.
ومت التطرق اىل حقوق ابناء
طائفة الروم الكاثوليك يف
التعيينات املرتقبة.
واوضح الدكتور خوري انه عرض
على الرئيس عون «مطالب

اهالي القرى اجملاورة ملشروع
«سد بسري» ،اضافة اىل تعاطي
االدارات الرمسية مع مشكلة
مرامل العيشية».

رحمة

وعرض الرئيس عون مع النائب
السابق اميل رمحة االوضاع العامة
واملواقف السياسية الراهنة ،ومت
التطرق اىل حاجات منطقة بعلبك
 اهلرمل اليت قال رمحة ان«رئيس اجلمهورية يوليها اهتماما
دائما ويتابع كل ما يتصل باالمناء
يف املنطقة».
اضاف« :تناولت مع فخامته
االوضاع السياسية واالقتصادية
يف البالد يف ضوء ما كشفت
عنه املداوالت حول مشروع
موازنة  ،2019حيث اكد فخامة
الرئيس ان مرحلة التعثر لن
تدوم وان البالد مقبلة على
تطورات اقتصادية اجيابية بعد
اقرار املوازنة واالنطالق يف
ترمجة توصيات مؤمتر «سيدر»،
اضافة اىل مرحلة بدء التنقيب
عن النفط والغاز .اال ان فخامته
شدد يف املقابل على اهمية
التضامن الوطين اجلامع والرتكيز
على ما يساعد يف اخراج البالد
من الظروف اليت تعيشها
راهنا ،ومقاربة املسائل العالقة
مبوضوعية من دون مبالغة او
مزايدة ،اذ من السهل على اي
سياسي ان يطلق العنان لردود
فعل ذاتية ،لكن من يكون يف
موقع املسؤولية يتصرف على
حنو حيفظ وحدة اللبنانيني
وحيمي عيشهم املشرتك وينمي
اقتصادهم ويعزز منطق السيادة
الوطنية يف وجه املغريات االتية
الينا من شرق ومن غرب لدفعنا
اىل التنازل عن الثوابت اليت
دافع عنها لبنان واللبنانيون،
ودفعوا غاليا مثن التزامهم
القضايا الوطنية والقومية».

رئيس االتحاد العقاري الدولي

واستقبل الرئيس عون نقيب
واالستشاريني
الوسطاء
العقاريني يف لبنان «»REAL
وليد موسى الذي اطلعه على
تسلمه رمسيا يف نهاية أيار
املاضي منصب رئيس االحتاد
العقاري الدولي «»FIABCI
لسنة  ،2020-2019وأصبح
بذلك أول رئيس عربي هلذا
االحتاد الذي يضم  165مؤسسة
وهيئة مهنية واكادميية من 70
دولة ،ويعترب التجمع الدولي
الوحيد يف العامل للعاملني يف
املهن العقارية..
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لــبنانيات

اجلميل يف تأدية قسم إقليم املنت:الكتائب سيبقى نظيفا يف زمن الزعران ومقاوما يف زمن االستسالم
أكد رئيس حزب الكتائب
النائب سامي اجلميل يف كلمة
له خالل تأدية قسم اليمني
احلزبية للمنتسبني اجلدد حلزب
الكتائب يف املنت الشمالي
أن «حزب حزب الكتائب ال
يزيح عن املبادئ ،ال يركع وال
يساوم ،وهو يقاوم وال خياف،
هو حزب ويف للبنان مهما كانت
الصعوبات».
وشدد على انه «يف زمن
الشعارات والبطوالت الوهمية
هلم الشعارات واملزايدات ولنا
األفعال والتضحيات» .ورأى ان
«ليست قوة ان يصل أحدهم
اىل السلطة على ظهر السالح
وحيقق مكتسبات يف السلطة
وتسويات،
صفقات
جراء
وليست قوة ان يعلن البعض
انتصارا على حساب الثوابت
واملبادئ ،وليست قوة ان
حيقق طموحات خاصة على
حساب املواطنني واستقالهلم
وسيادتهم».
وقال اجلميل يف مراسم تأدية
قسم اليمني احلزبية اليت
أقيمت يف إقليم املنت حتت
عنوان «عنفوان « :»2019إن
املناسبة عزيزة على قلوبنا
مجيعا وفخر كبري لي أن أكون
موجودا أمامكم اليوم ،متوجها
اىل املنتسبني اجلدد بالقول:
«رفاقي ،أنتم تنتسبون اىل
مسرية طويلة من التضحيات
والنضال من اجل لبنان
وتنتسبون اىل حزب ال يزيح ،ال
يركع وال يساوم ،وهو يقاوم
وال خياف ،حزب ويف للبنان
مهما كانت الصعوبات».
وأشار اىل اننا نسمع الكثري
واملزايدات
الشعارات
من
والبطوالت الوهمية والكالم
الفارغ ،وقال« :يف هذا الزمن
نؤكد جلميع الفرقاء الذي يدعون
الوالء للبنان أن الكتائب يرتك
لكم الكالم والشعارات وعندما
يأتي اجلد سيختفي اجلميع ولن
جتدوا اال الكتائب».
الشعارات
«هلم
وأردف:
االفعال
ولنا
واملزايدات
والتضحيات».
ولفت رئيس الكتائب اىل انه
يف ظل املزايدات والصفقات
اليت تربم ميينا ومشاال واليت
مناسبة
البعض
اعتربها
للبطوالت الوهمية ،اؤكد ان
معركة اسقاط التوطني وقعت
بأحرف من دم الكتائب واملعركة
لن تعود وانتهت باللحظة اليت
اقر فيها اجلميع بأحقية نضالنا
واصبح رفض التوطني بندا من
الدستور.
ورأى أن الشعارات الكاذبة
وغش الناس أصبح مهنة
سياسيينا ولألسف جتد هذه
الشعارات من يصدقها.
وقال اجلميل« :بالنسبة اىل
شعارات القوة فهي قوة وهمية
جيب ان تتوقف ،وليست قوة
ان يصل احدهم اىل السلطة
على ظهر السالح وحيقق
مكتسبات يف السلطة جراء
صفقات وتسويات ،وليست
قوة ان يعلن انتصارا على
واملبادئ،
الثوابت
حساب
وليست قوة ان حيقق طموحات
خاصة على حساب املواطنني

واستقالهلم وسيادتهم».
ورأى أنهم باسم الدفاع عن
املسيحيني يدمرون الدولة
اليت جيب ان تكون ضامنة
للمسيحيني الذي قدموا الشهداء
لبنائها ،مؤكدا أن احلفاظ على
املسيحيني لن يكون على
حساب بناء دولة القانون جلميع
اللبنانيني واحلفاظ على حقوق
املسيحيني لن يكون على
حساب املسلمني ومقومات بناء
الدولة يف لبنان.
واعترب أن احلفاظ على قوة
املسيحيني ومشروعهم يكون
بتحقيق دولة القانون اليت
يعيش فيها املسلم واملسيحي
مبساواة داخل دولة حرة سيدة
مستقلة ويكون فيها القانون
حمرتما ،مشددا على أن الدفاع
عن املسيحيني ال يكون على
طريقة بشار االسد اي باعتماد
منطق الديكتاتورية ،بل بالقيم
االخالقية الن املسيحي ال حييا
اال بالقيم.
استغالل
يتم
أنه
ورأى
املسيحيني من اجل تربير
الفشل والتنازالت والتخلي
عن قضيتهم وقضية بشري
وبيار واملقاومة ،ال التزاما
باملسيحيني امنا التخلي عنهم
وعن رسالتهم يف البلد ،وقال:
«كفى متاجرة بالناس».
أضاف« :املسيحي الذي يصل
اىل السلطة ويستقوي بسالح
غري شرعي وبالتخلي عن
السيادة من اجل تغطية مشروع
اقليمي على حساب البلد أمر لن
ندعه مير».
واكد ان مدرسة بيار اجلميل
وبشري أول من سيقف ويصمد
ويقاوم ويدافع عندما يكون
املسيحي خبطر ،ولكن املقهور
يف لبنان ليس املسيحي
وال املسلم وال الدرزي ،امنا
االنسان اآلدمي ان كان مسلما
او مسيحيا والشعب املهدروة
حقوقه يوميا واالنسان الذي
يطمح العيش بدولة حضارية
ذات قانون.
واعترب أن تدمري البلد من قبل
من هم يف السلطة ممنهج
وخيفونه حتت عناوين طائفية،
مشريا اىل أن صراعاتهم
وهمية ،فيوما خيتلفون ويوما
يتفقون ومل نعلم على اي
اساس تصاحلوا او اختلفوا
واتفقوا واختلفوا على احلصص
وتقامسها.
ورأى ان من ضمن الشعارات
جملس
مسرحية
الكاذبة،
النواب ،سائال« :أليس الوزراء
ينتسبون اىل نفس احزاب
جملس النواب»؟
الكتائب:
رئيس
أضاف
«يتفقون على املوازنة يف
جملس الوزراء ،ثم يعارضونها
يف جملس النواب ،مؤكدا ان
اكرب معركة هي منع الضحك
على اللبنانيني وغش الناس
بشعارات وهمية ومنع الكذب
على املواطنني فأكرب عدو
للبنان غش الناس».
وشدد على أن الكتائب ليس
حزبا تقليديا فقد تربى على يد
املؤسس ،وقد علمنا هذا احلزب
ان نكون مواطنني صاحلني،
موضحا أن املواطن الصاحل

الجميل متحدثا
لديه قضية واحدة وهي رفض
الظلم ،وانطالقا من هنا والننا
نذرنا انفسنا لرفض الظلم
الذي قد يطال بلدنا وناسنا
سنتصدى ألي امر قد يؤذي
بلدنا وناسنا ،وأردف« :ان
كان هناك من حياول وضع اليد
على البلد وسيادته فمن واجبنا
رفض االمر ،كما وضع اليد
على اموال الناس ورفض اي
مشروع يؤذي صحة الناس»،
مضيفا« :من واجبنا مواجهة
من يبنون قصورا بأموال
االوادم».
ولفت اىل ان عدد الذين
ماتوا يف لبنان منذ سنة 1975
حبوادث السري مماثل للذين
ماتوا يف احلرب ،وقد وزادت
نسبة السرطان يف ساحل املنت
 3اضعاف ،لذلك من واجبنا أن
ندافع عن لبنان بوجه من حياول
احتالله بشتى الطرق وقضيتنا
رفع الظلم عن الشعب وهذا
الشيء لن يتوقف اال ببناء البلد
الذي حنلم به.
وتابع اجلميل« :الكتائب يعد
اللبنانيني واهلنا يف هذه
املنطقة بأن يستمر باالميان
بلبنان وان يكون نظيفا يف
زمن الزعران ومقاوما يف زمن
االستسالم وان حيمل رسالة
لبنان وشباب لبنان مبستقبل
أفضل ،ونعد اللبنانيني ان
ال نصبح حزبا عاديا يطمح
للوصول اىل السلطة على
حساب املبادئ».
وختم« :الكتائب الذي قدم
 6000شهيد ويضحي اليوم
بالسلطة ال يطمح اال بأن يعيش
اللبنانيون بشكل أفضل وهدفنا
بناء دولة تليق بالشباب
وطموحاته واحالمه ،مؤكدا ان
حزب الكتائب لن يتصرف مثل
سائر االحزاب وسيصمد كي
يكون حاضنا لكل املعارضني
وندعوكم اىل االنضمام اىل
مسرية الكتائب والثقة بنا كي
ننقذ معا البلد».

الهراوي

وذكر رئيس إقليم املنت
الكتائيب ميشال اهلراوي يف
كلمته أننا دفعنا أغلى ما لدينا
للحفاظ على قسمنا والكتائب
ال تزال أم القضية وصخرة
الكرامة ،الفتا اىل «أن حزب
الكتائب محل على اكتافه
هم وطن وحزبنا حزب العمل
والعمال واحللم ترمجه اجلبار
بيار اجلميل املؤسس وهمه أبدا
لبنان الـ 10452كلم».
وأشار اىل «أن خلف االجنازات
يقف قائد ختطى ويالت احلرب

وهو امللهم وصمام االمان هو
الرئيس أمني اجلميل ،مشددا
على أننا نراهن على منطق
الدولة ال الدويالت ،ومثل طائر
الفينيق وبقيادة شاب عاد
احلزب اىل حيث جيب ان يكون
هو بيار أمني اجلميل ورغم كل
احلرتقات الكتائب موجودة
يف كل املناسبات ويف كل
االماكن».
وأكد اهلراوي أن «ليس احد
اكرب من حزب الكتائب بقيادته
الشرعية املنتخبة وجيب ان نلتزم
قرارات وتوجيهات القيادة اليت
ال تتفرد بقرارها» ،متوجها
اىل رئيس احلزب النائب
سامي اجلميل بالقول« :حنن
معك شيخ سامي وملتزمون
بتوجهات احلزب ،وقناعاتنا ان
احلزب سيبقى حزب الدستور
ورهانه على الدولة ومؤسساته
الشرعية».
كل
اىل
اهلراوي
وتوجه
اخلائفني على مستقبل الكتائب
بالقول :ان «احلرتقة» تضر ال
تفيد واملكان الصاحل للتعبري
عن الرأي هو بيت الكتائب
وإال نكون نلعب بدم شهدائنا
وتضحيات رفاقنا.

قاصوف

وقال رئيس جملس الشرف يف
حزب الكتائب أنطوان قاصوف
قال يف كلمته»:قبل  83عاما
أسس املارد مدرسة ثوابت،
واذا كتائب بيار اجلميل هي
املاضي واملستقبل جيتمعان
يف احلاضر حبزب شعاره اهلل
الوطن العائلة».
وأضاف« :انين ابن البوشرية
هذه البلدة املتنية الوفية
اليت احتضنت والدة الكتائب،
فكان أباؤنا واجدادنا وأبناء
منطقتنا من االوائل الذين لبوا
نداء الرئيس املؤسس وجعلوا
من كل بيت من بيوتنا بيتا
للكتائب».
وأكد ان البوشرية رفيقة درب
الرئيس املؤسس ورمز الشهادة
والشهداء وحاملة املشعل تنقله
من يد اىل يد ليبقى القسم
ابدا شاخما ويبقى اقليم املنت
عنوانا اجملد والكرامة والعنفوان
ويبقى حزب الكتائب خبدمة
لبنان ،مشددا على أننا حنازب
لكننا حناسب واصواتنا متعددة
يف املناقشات لكننا صوت
واحد يف القرارات ،وحنن ال
ننتمي اىل احلزبية االستبدادية،
مضيفا :حنن لسنا رقما يف
بطاقة امنا انسان يف فكر يف
عقيدة وقضية وتاريخ وتراث.
وتابع قاصوف « :لقد خلقنا

«مندورين» للدفاع عن ارض
الوطن فنحن حزب نضالي
امتدت جذوره يف  83عاما ومل
تكن مسريته يوما يف حديقة
ورود بل دائما يف حقول
االلغام وعلى خطوط الزالزل
السياسية».
ولفت اىل أن التهديد مصدره
اللجوء والنزوح حبثا عن توطني
دائم ،لذلك حنن حزب النضال
من ساحة الربج اىل زمن ساحة
احلرية ،وأردف« :شهداؤنا

يريدوننا شعبا يعيش وفق
خياراته ويرفضون أن تتحكم
بنا خيارات ونزوات وشهوات
اآلخرين الذين حيلمون بأن
جيعلوا من املواطنني قطعانا
عمياء يف مصاحلهم واذا مل نربح
رهانهم وحنقق احالمهم فال قيمة
الستشهداهم».
وتابع« :إن حزبا يرفض ذوبان
الوطن يف كيان آخر ويواجه
االحتالل
ويقاوم
التوطني
هو حزب االرض والكيان هو
حزب السيادة هو حتما حزب
الكتائب».
وتوجه قاصوف اىل املنتسبني
اجلدد بالقول« :ان احلزب الذي
تنتسبون اليه السيادة غايته
والدميقراطية خياره ومل يبدل
يوما يف مبادئه ومل يرتاجع مرة
عن اهدافه ومل يعدل ابدا يف
مشروعه».
وتلت اوليفيا السبعلي كلمة
املنتسبني اجلدد ،مشددة على
أن اسم اقليم املنت ارتبط
بالعنفوان ،مؤكدة أننا نعاهد كل
الشهداء بأن حنافظ على القضية
اليت استشهدوا يف سبيلها.

اجللسة املسائية للجنة املال أقرت موازنيت العمل والصحة

كنعان :مجعيات تأخذ مساهمات من اكثر
من وزارة والتدقيق ينهي االزدواجية
انتهت اجللسة املسائية للجنة
املال واملوازنة ،اليت انعقدت
برئاسة النائب ابراهيم كنعان
وحضور وزراء :املال علي حسن
خليل والعمل كميل ابو سليمان
والصحة العامة مجيل جبق باقرار
موازنيت الصحة والعمل.
وعقب اجللسة ،قال كنعان
ردا على سؤال« :هناك
مجعيات تأخذ مساهمات مالية
من أكثر من وزارة ،واالصالح

يتطلب التدقيق لعدم حصول
ازدواجية».
الصحة
«وزير
أضاف:
سيعتمد آلية لتخفيض اسعار
الدواء ،بدءا من آب ،وطلبنا
تقييم أوضاع املستشفيات
احلكومية».
وختم بالقول 80« :يف املئة
من املوازنة أقرت ،وهناك
تقدم كبري إلجناز العالق من
البنود أول االسبوع املقبل».

تويين رد على متحدون:حقوق االوادم ال متس مهما فعلوا
قال الوزير السابق نقوال تويين
يف بيان« :تتمادى اجملموعة
املسماة مبتحدون ببحثها عن
الشهرة واالضواء اذ أنه وبعد
أن قام قاضي التحقيق االول
يف بريوت غسان عويدات برد
دعواهم ضد الوزير تويين لعدم
الصالحية ،األمر الذي إن دل
على شيء فهو على مستوى
فقه هوالء بالقانون والعمل
العام ،فقد ردت دعواهم لعدم
الصالحية ،فقاموا باستئناف
القرار ليتمكنوا من نشر خرب
على مواقع التواصل ،علما
ان هذه الدعوى هي نفسها
اليت تقدم بها هؤالء أمام
النيابة العامة املالية وقد سبق
للقاضي الدكتور علي ابراهيم
ان حفظ تلك الشكوى.
هذا واغفل حمامو هذا االحتاد
ذكر اننا سبق وتقدمنا بوجههم
بشكوى افرتاء امام النيابة العامة
يف بريوت بادروا اثرها اىل
االختباء خلف حصانتهم النقابية،
كونهم كما يزعمون حمامني،
وملا مل تعط نقابة احملامني

اذنا مبالحقتهم استأنفت النيابة
العامة يف بريوت هذا القرار من
تلقاء نفسها وال تزال الدعوى
قيد النظر.
أمام هذا الدجل املبتذل يف
اإلعالم احتدى هؤالء ان يتنازلوا
عن حصانتهم طوعا يف دعوى
االفرتاء املقامة بوجههم وسوف
نثبت امام احملكمة حقوق
االوادم كي يعلم الناس من
هو من يهدر احلقوق ويستنسب
احلقائق ويطمس الرباءة باالدعاء
الباطل اجملرم.
ان حقوق االوادم ال متس مهما
فعلوا هنالك ميزان عدل اجتماعي
مبين على معرفة اليقني عن كل
شخص مارس احلياة العامة هلذا
لن مير الدجل.
وإننا نتسأل ملصلحة من يتم
هذا التطاول على اوادام هذا
البلد واي باب ارتزاق هذا.
وخري اخلتام قول اإلمام علي
ابن أبي طالب فإنهم الضالون
املضلون ،والزالون املزلون،
ويفتنون
ألوانا،
يتلونون
افتنانا».

صفحة 7
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مـقاالت وتـحقيقات

الفساد القضائي :احملامية «اخلارقة»
أمساء حنو ٧٠
حماميًا وردت
حماضر
يف
التحقيقات اليت
فرع
جُيريها
املعلومات يف
ملف الفساد
ا لقضا ئي .
أن حمامية
اّإل ّ
فقط
واحدة
ُأعطي اإلذن
مبال حقتها ،
وقرر قاضي
لتحقيق
ا
ا لعسكر ي
سجنها جبرم
رشوة
دفع
لضابط يف فرع
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رضوان مرتضى

قضية «اللبنانية» إىل احلل؟
فاتن الحاج

القدرات «الخارقة» للمحامية لم تقتصر على املحكمة العسكرية بل شملت أيضاً قصور
العدل (مروان طحطح)

املعلومات ومؤهل يف مكتب مكافحة املخدرات
املركزي .فما هي قصة هذه احملامية؟
«احملامي الشاطر هو الذي يعرف القانون
جيدًا .احملامي األشطر هو الذي يعرف القضاة
ّ
جيدًا» .هذه املقولة اليت يتداوهلا احملامون هي
ّ
األكثر تعبريًا عن واقع احلال يف قصور العدل.
تطبيقًا هلذه املقولة ،ذاع يف السنوات القليلة
ٍ
املاضية ،صيت
حمامية يف أرجاء «العدلية»
َ
وملع جنمها حتى كادت
حتوز لقب «احملامية
اليت ال ُيِر ُّد هلا طلب إخالء سبيل» ...لوال بعض
ٌ
شابة تنتمي إىل عائلة متواضعة،
اإلستثناءات.
السَّلم سريعًا .كانت بدايتها،
متكنت من صعود ُ
قبل سنوات ،من احملكمة العسكرية الدائمة،
حيث مل يكن «يعصى» عليها ملف ،حتى
باتت مقصد أهالي املوقوفني الذين يطلبونها
باإلسم ،بسبب عالقاتها الواسعة ُ
وقدرتها على
ضمان احلصول من القاضي على إخالء سبيل.
ّ
وهي ،رغم ِ
صغر ّ
«شغلت» لديها حمامني
سنها،
ً
يتجاوزونها عمرًا
أن صدر تعميم
وخربة ...إىل ّ
مبنعها من دخول احملكمة العسكرية ،فعمدت
إىل االستعانة مبحامني كواجهة هلا.
القدرات «اخلارقة» هلذه احملامية مل تقتصر
على احملكمة العسكرية فحسب ،بل مشلت
أيضًا قصور العدل .وقد برز امسها إىل
الواجهة ،قبل أشهر ،مع إخالء القاضي منذر
ذبيان سبيل املوقوف مهدي م .املتهم
بتهريب أطنان من حشيشة الكيف إىل مصر.
أن توقيفها ،أخريًا ،جاء على خلفية اتهامها
إال ّ
برشوة املؤهل ناصر ش .والضابط يف فرع
املعلومات النقيب أنور س .وقد جرى تثبيت
مصور ُيظهرها وهي ُتهدي
ذلك يف شريط
ّ
الضابط كيسًا من أحد املتاجر الفاخرة .وعززت
بأن
هذه االتهامات إفادة املوقوفني ضدها ّ
ّ
موكليها
يزودها مبعلومات حول
الضابط كان ّ
املوجودين يف عهدة الفرع ،فيما كان الرتيب
يزودها مبعلومات من داخل مكتب مكافحة
ّ
املخدرات مقابل مبالغ مالية.
يف هذا السياق ،تكشف مصادر قضائية لـ
«األخبار» ،انطالقًا من املعلومات الواردة يف
أن شقيق احملامية التقى
حماضر التحقيقاتّ ،
املوقوف مهدي م .من دون سابق معرفة أمام
مكتب قاضي التحقيق ،وأوصل له سالمًا من
جوزيف س .ورسالة مفادها أنه سيساعده.
وقد صودف أن جوزيف س( .أوقف الحقًا
بتهمة السمسرة ودفع الرشى) الذي ذكر شقيق
احملامية امسه كمرسل للسالم كان موجودًا يف
املكان نفسه ،فسأل شقيق احملامية :هل
تعرف جوزيف س.؟ فرد األخري بالنفي ،لكنه
قال له إن زوج مطربة معروفة أوصاه بإيصال
تطمينات ملهدي م .وبذكر هذا االسم له.
عرف جوزيف س .شقيق احملامية
إثر ذلكّ ،
عن نفسه ،ودخال معًا اىل غرفة قرب مكتب
بسام احلاج بوجود املوقوف الذي
القاضي ّ

أحضروا له كنافة ومياهًا ،وحبثا معه توكيل
«احملامية اخلارقة» ملتابعة قضيته .وحبسب
املعلومات ،عقد لقاء آخر الحقًا يف مكتب
احملامية اليت طلبت مليون دوالر لقاء احلصول
ّ
تتلفظ
على إخالء سبيل .وحبسب املصادر ،مل
دونته على ورقة أمامها.
احملامية بالرقم ،وإمنا ّ
إنها ستؤمن اتصا ً
وقالت ّ
ال ملهدي بزوجته من
داخل سجن املعلومات يف متام السابعة يف
اليوم التالي ،وهو ما حصل بالفعل .ويف لقاء
ثان ،حبسب املصادر نفسها نق ًال عن إفادة
املوقوف جوزيف س ،حضر اللقاء شخص كان
شقيق احملامية خياطبه بصفته قاضيًا ،وقال
الحقًا ّ
إنه القاضي الذي سيساعد يف القضية.
يف هذا اللقاء ،طلبت احملامية  650ألف دوالر
مقسمة على ثالث دفعات .وتنقل املصادر عن
ّ
أن شقيق احملامية بعدما
إفادة جوزيف سّ .
تقاضى الدفعة األوىل ّ
اتصل بشخص ليبلغه
بأن املبلغ بات يف حوزته وأنه يف طريقه اليه.
ولدى سؤاله عن هوية هذا الشخص ،قال
املوقوف إنه رأى اسم أحد القضاة على شاشة
ضجت العدلية مبلف مهدي م.
اهلاتف .الحقًا،
ّ
مزور.
الذي أخرجه من السجن تقرير طيب ّ
الطبيب الشرعي املوقوف :لم يحصل أن خرج
موقوف بناء على تقرير طبيب شرعي
الزميلة «األخبار» زارت الطبيب الشرعي يف
مركز توقيفه يف مستشفى احلياة قبل إخالء
ّ
فأكد ّ
سبيله،
تعرض له
أنه وقع ضحية خداع ّ
من الطبيب الذي أصدر نتائج الفحوصات.
وقال لـ «األخبار»« :مل حيصل يومًا أن خرج
موقوف مبوجب تقرير طبيب شرعي .التقرير
الطبيّ ينقل املوقوف إىل املستشفى ،لكن ال
يخُ رجه من السجن» .ولفت اىل أنه فوجئ اثناء
التحقيق معه من قبل رئيس اهليئة االتهامية
أن األخري كان من خالل أسئلته حياول دفعه
أن حالة املوقوف هي «موت بطيء».
لتأكيد ّ
يف مقابل ذلك ،تعزو مصادر قريبة من احملامية
املذكورة االتهامات اليت تكال هلا اىل «غرية
أن احملامية «مل تكن تقبل
الزمالء» .وأكدت ّ
أي ملف من دون درسه ملعرفة إمكانية قبول
إخالء السبيل من عدمه» .وتتحدث املصادر
عن استهداف شخصي
تتعرض له من فرع
ّ
أن كونها ابنة عمة أحد
املعلومات ،مشرية إىل ّ
أبرز جتار املخدرات يف لبنان (علي ز .املشهور
ّ
سلة») ال يعين شيئًا .وعن رشوتها
بـ «أبو
ضابطًا يف فرع املعلومات مقابل تسريب
أن عالقة صداقة
حتقيقات ،أكدت املصادر ّ
تربطها بالضابط وأن الكيس الذي تظهر يف
شريط الفيديو وهي تسلمه اياه «كان عبارة عن
أن احملامية
هدية له يف عيد ميالده» ،وتؤكد ّ
مل تطلب منه أي معلومات وفقًا ملا ورد يف
أنها عندما ّ
التحقيق األولي ،مشرية إىل ّ
سلمت
ً
الضابط اهلدية ،مل يكن موكلها موقوفا.

تلقى الطالب تحذيرات من إمكان خفض عالماتهم وحرمانهم من االمتحانات النهائية (مروان طحطح)
االجتماع املسائي يف وزارة الرتبية بني الوزير
أكرم شهيب ورئيس اجلامعة فؤاد أيوب
واهليئة التنفيذية لرابطة األساتذة املتفرغني
يف اجلامعة اللبنانية فتح نافذة حلل قضية
اجلامعة مع حلول نهاية االسبوع .بعد كسر
قرار احزاب السلطة بفك االضراب ،ارتفع
منسوب التفاؤل بالتفاوض إذ خرج اجملتمعون
بانطباعات اجيابية ترتجم يف مؤمتر صحايف
يعقد اجلمعة املقبل ويشارك فيه كل من وزير
املال علي خسن خليل ،ووزير الرتبية ورئيس
اجلامعة ورئيس الرابطة يوسف ضاهر جيري
خالله التعهد باملطالب االتية:
 حذف كلمة تدرجييا من املادة  94من قانوناملوازنة وبالتالي عدم النيل من صندوق
التعاضد سنويا وصوال إىل سقف تعاونية
موظفي الدولة.
 تشكيل جلنة مشرتكة من وزارة املال واجلامعةملناقشة موازنة اجلامعة والعجز احلاصل فيها.
 تقديم مشروع يف جملس النواب بتقسيطالدرجات الثالث االستثنائية يتقدم به نواب
اللقاء الدميقراطي ويدعمه رئيس جملس النواب
نبيه بري.
 ادراج مشروع زيادة مخس سنوات عنداحتساب املعاش التقاعدي يف اول جلسة
تشريعية للمجلس النيابي بعد إقرار املوازنة.
وينتظر أن تعقد اهليئة التنفيذية عند الثالثة
من بعد ظهر اليوم اجتماعا لتقييم ما حصل يف
االجتماع.
يف غضون ذلك ،وبعدما فشلت أحزاب السلطة
يف خرق إضراب اجلامعة نقابيًا ،مع تصويت
األكثرية املطلقة من مندوبي رابطة األساتذة
ملصلحة االستمرار يف اإلضراب ،قررت
االلتفاف على التحرك بـ»املفرق» ،عرب العمداء
واملديرين ورؤساء األقسام احملازبني ،من
خالل دعوة األساتذة والطالب إىل احلضور يف
الصفوف باملسايرة وحتى بالتهديد ،إذ ّ
تلقى
الطالب املضربون يف بعض الكليات حتذيرات
من إمكان خفض عالماتهم وحرمانهم من
وسّربت قرارات أحدثت
االمتحانات النهائية! ُ
إرباكًا يف صفوف الطالب ،مثل قرار جملس
طالب الفرع األول يف كلية الرتبية غري املنتخب،
بأن
بالتنسيق مع مدير الفرع وسيم اخلطيبّ ،
احملاضرات اليت ُتعطى خالل الفرتة املقررة
إلنهاء التدريس يف  13متوز ُ ،2019تعترب
منجزة وتحُ تسب كل عالمات التقييم املستمر،
بانتظار حتديد موعد نهائي لالمتحانات النهائية
يف ضوء ما سيحدث وبعد تسوية أوضاع
ِ
باقي املقررات اليت توقف بعض
األساتذة عن
إعطائها التزامًا منهم بقرار جملس املندوبني.
ونفى جملس الطالب كل ما ُيتداول عن إمكانية
التدريس يف أيلول أو تشرين ،مشريًا اىل أنها
«جمرد آراء فردية ُتشاع بني الطالب وأن ما مت

إقراره يف روزنامة ما تبقى من العام اجلامعي
هو املعمول به حتى الساعة».
لم تنتظم الدراسة يف نحو  70يف املئة من كليات
الجامعة االثنني املاضي
ومما زاد يف اإلرباك اللغة املزدوجة اليت
اعتمدها بعض األحزاب جلهة تأكيد االلتزام
باإلضراب يف العلن وخرقه يف السر.
مع ذلك ،مل تنتظم الدراسة يف حنو  % 70من
الكليات ،حبسب مصادر نقابية ،وجمرد غياب
أستاذ واحد ينسف كل املواعيد اليت جرى
حتديدها لالمتحانات النهائية .أما الالفت فكان
تصدي بعض الطالب حملاوالت كسر اإلضراب،
كما حصل يف كلية احلقوق والعلوم السياسية
واإلدارية ــ الفرع الثاني يف جل الديب ،ومعهد
العلوم االجتماعية ــ الفرع الرابع يف زحلة،
وكلية العلوم ــ الفرع اخلامس ،وكلية الرتبية ــ
الفرع األول وغريها.
ومن الشائعات اليت استخدمت لضرب
اإلضراب ّ
أنه حيق للطالب يف اجلامعة يف حال
استمر االضراب أكثر من  50يومًا املطالبة
بإفادة ّ
متكنه من متابعة دراسته للسنة التالية
خترجه ،وبالتالي ،فإن فك اإلضراب يومي
أو ّ
اخلميس واجلمعة املاضيني هو جمرد خدعة
إلبطال هذا املرسوم وبناء على ذلك سيعودون
إىل اإلضراب جمددًا إىل حني تنفيذ املطالب،
ما يعين أن الطالب هو املتضرر الوحيد .رئيس
اهليئة التنفيذية لرابطة األساتذة املتفرغني
يوسف ضاهر وصف هذا الكالم باهلرطقة،
مؤكدًا ّ
أنه «مل يسبق أن أعطت اجلامعة اللبنانية
مر تارخيها» .ويف اتصال مع تكتل
إفادات على ّ
طالب اجلامعة اللبنانية واألندية املستقلة أكد
ضاهر «أننا سنعرض يف االجتماع مع الوزير
(مساء أمس) املطالب األساسية للجامعة
واخلاصة بالطالب واألساتذة وسنأخذ تعهدًا
مكتوبًا من السلطة إلقرارها مبا يشمل ميزانية
اجلامعة وحقوق األساتذة واجملمعات اجلامعية
واالنتخابات الطالبية وغريها ،والبحث يف إجياد
حل لطالب سنة التخرج والطالب الذي ينوون
السفر ،ومواكبة اجللسة التشريعية جمللس
النواب غدًا األربعاء».
وبعد اجتماع استثنائي جمللس اجلامعة ،قال
رئيسها فؤاد أيوب إن اجمللس ال ميكنه اختاذ أي
قرار إال بالتحاور مع رابطة االساتذة املتفرغني،
داعيًا إىل أن «نكون واقعيني لنصل إىل نتائج
خترج اجلامعة من أزمتها».
وفيما جرى احلديث عن أن األعداد املتقدمة
ملباريات الدخول يف كليات اجلامعة متدنية
بسبب اإلضراب ،تداول األساتذة املضربون
أن التسجيل أقفل يف كلية اهلندسة على 206
متبارين ،يف حني بلغ العدد العام املاضي 181
طالبًا.
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اللوبي األسرتالي املسيحي يدعم رجال دين ميارسون ضغطا «مناخيا» على موريسون سبع جامعات أسرتالية بني
الرياضي إسرائيل فاالو مبئة ألف دوالر
أول مئة جامعة يف العامل

الحاخام جوناثان كرين-بالك ،ثيا أورمريود ،رئيس املجلس البوذي
يف نيو ساوث ويلزد .جوين باول ديفيز  ،واألخت ليبي واألخت ليبي
روجرسون واإلمام أحمد عبدو ()AAP

فاالو مع رئيس اللوبي املسيحي االسرتالي مارتن ايلز

أصدر أكثر من  150من القادة
مفتوحا إىل رئيس
خطابا
الدينيني
ً
ً
الوزراء سكوت موريسون ،حيثه
فيه على إظهار قيادة إخالقية
بشأن قضية تغري املناخ.
كشف مؤخرا عن اجتماع سيعقد
ب�ين ق���ادة أدي����ان خمتلفة يف
سيدني لدعوة رئيس الوزراء
سكوت موريسون إلختاذ موقف
قيادي بقضة التغري املناخي.
وأص�����در أك���ث���ر م���ن  150من
ال��ق��ادة الدينيني  -مب��ن فيهم
رؤس���اء الكنيسة امل��وح��دة يف
أس�ت�رال���ي���ا واحت������اد اجملالس
البوذية األسرتالية واملسلمني
يف أسرتاليا واجمللس الوطين
للكنائس  -رسالة مفتوحة إىل
السيد موريسون.
وتدعو الرسالة رئيس الوزراء
إىل جعل معاجلة التغري املناخي
أولويته األوىل.
وت��ق��ول ال��رس��ال��ة إن «الوضع
املناخي أكثر بكثري م��ن كونه

قضية سياسية أو حتى علمية.
إنه أخالقي عميق».
وجيتمع القادة حتت مظلة جمموعة
االستجابة الدينية األسرتالية
للتغري املناخي واليت تدعو إىل
وق��ف مشروعات الفحم والغاز
اجلديدة  ،وإيقاف منجم الفحم
املثري للجدل يف أداني يف وسط
كوينزالند واالنتقال إىل الطاقة
املتجددة بنسبة  100يف املائة
حبلول عام .2030
وتضيف الرسالة «بالرغم من
االخ��ت�لاف��ات يف إمياننا  ،فإننا
نعترب أن ال��ت��ع��ام��ل م��ع حاالت
حتديا
ال��ط��وارئ املناخية ميثل
ً
ً
معا من
أخالقيا
مشرتكا .إننا نقف ً
ً
أجل وطننا املشرتك  ،األرض».
وج��اء أيضا يف ال��رس��ال��ة» هل
لديك أن��ت وحكومتك الشجاعة
ل��ل��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ه���ذه األجندة
الثالثية البسيطة؟ حنن نصلي
من أجلك».
اس بي اس

رفع نسبة االدخار التقاعدي إىل  %10اجبارياً

استطاعت سبع جامعات أسرتالية
أن ت��دخ��ل الئ��ح��ة أف��ض��ل 100
جامعة يف ال��ع��امل ،مع احتالل
جامعة أسرتالية الوطنية ANU
املرتبة األوىل أسرتاليا و29
عامليًا.
وب��ع��د اجل��ام��ع��ة ال��وط��ن��ي��ة أتت
جامعة ملبورن يف املرتبة الثانية
أسرتاليًا و  38عامليًا ،تليها
جامعة سيدني يف املرتبة ،42
ثم جامعة  NSWيف املرتبة ،43
ّ
وجامعة كوينزالند يف املرتبة
 ، 47وجامعة  Monashيف
املرتبة  58عامليًا.
أما جامعة غرب أسرتاليا فأتت
يف املرتبة  86عامليًا.
وتضمنت الالئحة تصنيف 1000
جامعة حول العامل معتمدة على
معايري ومقاييس عدو ،أبرزها
م��س��ت��وى األحب�����اث ،السمعة

قابلية
��ي���دة،
ّ
األك��ادمي��ي��ة اجل� ّ
للمتخرجني ،ونسبة
التوظيف
ّ
املوظفني باملقارنة م��ع عدد
الطالب.
واجل��دي��ر بالذكر أن اجلامعات
سجلت مراتب متقدمة
األسرتالية ّ
م��ن ح��ي��ث السمعة األكادمية
ونسبة الطالب األجانب فيها
سجلت تراجعًا من حيث
غري أنها ّ
نسبة املوظفني مقارنة مع عدد
الطالب.
أما على الصعيد العاملي فقد
ّ
حل معهد Massachusetts
للتكنولوجيا يف املرتبة األوىل
للمرة الثامنة على التوالي.
ّ
وأت��ت جامعة Standford
يف املرتبة الثانية تليها كل
م��ن ج��ام��ع�تي  Harvardو
.Oxford
اس بي اس

أي بي سي تتحدى الشرطة الفيدرالية

فاالو مع زوجته ماريا

يحق للعاملني الحصول على  500,000دوالر إضافية للتقاعد من خالل
التعديالت.

مجعت محلة جديدة للتربع لالعب
ال��رغ�بي األس�ت�رال���ي أسرائيل
فاالو نصف مليون دوالر حتى
وق��ت النشر ،منهم حنو 100
أل��ف دوالر تقدم بهم اللوبي
األسرتالي املسيحي.
وتهدف احلملة دفع املصاريف
القانونية لقضية رفعها فاالو
ضد رغيب أسرتاليا بعدما أنهت
اجلهة التعاقد مع فاالو بشكل
اعتربه الالعب خمالفا لشروط
التعاقد.
وكان رغيب أسرتاليا قد أنهى
ت��ع��اق��ده م���ع ال�ل�اع���ب حينما
أدىل ف���االو ب��ت��ص��رحي��ات ضد
املثليني وص��ف فيها املثلية
اجلنسية بأنها «إث���م» ،وقال
إن «الشيطان يقف وراء أولئك
ال��ذي��ن يسمحون لألطفال يف

امل����دارس اإلب��ت��دائ��ي��ة بتغيري
جنسهم».
بعد ط��رده من رغ�بي أسرتاليا
أنشأ فاالو صفحة جلمع التربعات
ع��ل��ى م��وق��ع GoFundMe
للتمويل التشاركي ،ووصل
حجم ال��ت�برع��ات إىل  750ألف
دوالر أسرتالي ،إال أن املوقع
األمريكي أغلق الصفحة وأعاد
األم��وال للمتربعني بدعوى أن
احلملة ختالف شروط استخدام
املوقع.
كان رئيس ال��وزراء األسرتالي
سكوت موريسون واملعروف
ب��ت��دي��ن��ه ق��د رف���ض التعليق
باألمس على هذه القضية قائال
إن القضية تنال احلد املناسب
من االهتمام حاليا.
اس بي اس

أش��ارت احلكومة الفدرالية إىل
ت��غ��ي�يرات ج��دي��دة ع��ل��ى قطاع
االدخار التقاعدي تدخل يف حيز
التنفيذ مع حلول العام .2021
حيث قالت الوزيرة املساعدة
ل�لادخ��ار التقاعدي واخلدمات
املالية جاين هيوم إن العام
 2021يعد ال��ت��اري��خ النهائي
لتنفيذ التغيريات.
وق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة السيدني
مورنينغ هريالد إن التغيريات
تشمل زي���ادة النسبة األدنى
املفروضة على أصحاب العمل
دف��ع��ه��ا يف ح��س��اب االدخ����ار
التقاعدي من  %9.5إىل %10
م���ن امج���ال���ي دخ���ل املوظف.
باالضافة إىل تشريع جديد جيعل
االدخار التقاعد اختياريا ملن هم
دون سن اخلامسة والعشرين
مما سيوفر  2.6مليار دوالر.
وحبسب ما ورد ختطط احلكومة

�اء على توصيات
للتصرف ب��ن� ً
اللجنة اإلنتاجية للقطاع ،بعد
مراجعة وجدت أنه حيق للعمال
احلصول على  500,000دوالر
إض��اف��ي��ة ل��ل��ت��ق��اع��د م���ن خالل
التخلص من الرسوم املرتفعة،
واحلسابات املتكررة ،واألداء
الضعيف لبعض صناديق االدخار
والتأمينات الغري ضرورية.
ومن جانبها قالت هيوم إن من
ش��أن نظام االدخ���ار التقاعدي
احلكومي أن يكون على أعلى
مستوى من الكفاءة وخصوصًا
إذا كان نظاما يقتطع  %10من
دخل الفرد اجباريًا على مدى 40
عامًا.
وأضافت أنها ال تؤمن بطلب
أن يقطتع العاملني األسرتاليني
أكثر مما يدخرونه حاليًا يف نظام
االدخار التقاعدي ،إال إذا كان
النظام عاىل الكفاءة.

أعلنت شركة نيوز ك��ورب عن
اختاذها إج��راءات قانونية ،بعد
م��داه��م��ة ال��ش��رط��ة الفيدرالية
لصحافية ت��اب��ع��ة للمؤسسة،
يف وقت اختذت فيه أيضا أي
بي سي  ABCإج��راءات مماثلة
بعد تفتيش عناصر الشرطة
الفيدرالية ملبنى املؤسسة يف
سيدني ملدة  8ساعات وأخذها
ملفات.
وق��ال��ت أي ب��ي س��ي االثنني
املاضي إنها قدمت طلًبا إىل
احملكمة الفيدرالية إللغاء أمر
التفتيش ال��ذي مسح مبداهمة
ال��ش��رط��ة ال��ف��ي��درال��ي��ة يف 5
يونيو/حزيران واملطالبة بإعادة
امللفات املصادرة.
ً
أيضا
كما تسعى أي بي سي
إىل إص��دار أم��ر قضائي دائم
ملنع الشرطة من الوصول إىل
املواد املضبوطة.
وص��رح املدير االداري ديفيد
اندرسون يف بيان «تطلب ايه
ب��ي س��ي م��ن احملكمة بإبطال
م���ذك���رة ال��ت��ف��ت��ي��ش ألسباب
فنية عدة مثل أهمية الصحافة
االستقصائية ومحاية املصادر
السرية».
َ
وأض���اف ان��درس��ون « نتحدى
أي��ض��ا ال��ص�لاح��ي��ة الدستورية

ملذكرة التفتيش على أساس
أن��ه��ا ت��ع��رق��ل ح��ري��ة االتصال
السياسي الضمنية».
من جهتها ،أعلنت نيوز كورب
أم���س إن��ه��ا ت��ع��ت��زم إث����ارة حتد
قانوني بشأن صحة املذكرة
ال�تي استخدمتها الشرطة يف
مداهمة منزل الصحافية أنيكا
مسيثريست.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة
نيوز كورب أسرتاليا مايكل ميلر
إن الشركة ستطعن يف صحة
امل��ذك��رة «ألننا مصممون على
الكفاح من أجل الصحافة ومن
أجل حق اجلمهور يف املعرفة».
ويتوقع عقد جلسة استماع
كاملة ح��ول ه��ذه املسألة حتى
أواخ����ر ي��ول��ي��و/مت��وز أو أوائ���ل
أغسطس/آب.
واقتحمت الشرطة الفيدرالية
مكاتب أي ب��ي س��ي للتحقيق
يف شأن تغطية خاصة أعدتها
ونشرتها الـمؤسسة يف .2017
وتعنى التغطية بالفرتة اليت
قضاها اجلنود األسرتاليون من
القوات اخلاصة يف أفغانستان.
وجاءت املداهمة بعد يوم واحد من
مداهمة الشرطة الفدرالية ملنزل
الصحافية أنيكا مسيثريست.
اس بي اس
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أكثر من نصف الشباب األسرتاليني
يتع ّرضون للتنمّر اإللكرتوني

أظ��ه��رت دراس���ة أج��ري��ت على
ال��ص��ع��ي��د ال���وط�ن�ي م���ن قبل
املنظمة الوطنية ال�تي تعنى
للشباب
النفسية
بالصحة
 ،Headspaceأن  %53من
األس�ترال��ي�ين ال��ذي��ن ترتاوح
أع��م��اره��م ب�ين  12و 25سنة
اختربوا اإلستقواء أو التنمر
ع�بر اإلن�ترن��ت وال���ذي يعرف
بـ  .cyber bullyingأما
الفئة األكثر عرضة للخطر من
ه��ذه ال��ظ��اه��رة ،فهم طالب
املدارس الذين ترتاوح أعماهم
بني  15و 17عامًا.
املستشار الطيب يف املنظمة
 Nick Duiganي��ق��ول أن
تداعيات ه��ذه الظاهرة هي
خطرية ليس فقط على الصحة
النفسية للشاب أو الشابة ،بل
أيضًا على أدائهم يف الدراسة
والعمل .ويف وقت يشبه هذا
التنمر اإلستقواء
ال��ن��وع م��ن
ّ
الذي حيصل وجهًا لوجه ،من
النية لتسبيب األذى،
حيث
ّ
غري أن تأثريه أوسع وأضخم
إذ يصل إىل عدد غري حمدود
وغري معروف من الناس.
التنمر وجهًا لوجه أصبح
كما أن
ّ
اآلن ينتقل يف معظم األحيان
إىل العامل اإللكرتوني حيث
ّ
يتسع وتكرب آث��اره .ويف هذا
اإلطار يعطي  Duiganبعض
النصائح حملاولة ّ
جتنب الوقوع
ضحية هذه الظاهرة مثل اإلبالغ
ّ
املنصة اليت
عن اإلساءة على
ّ
ّ
األدلة،
حصلت عليها ،مجع
حظر الشخص املسيء أو منعه

من التواصل (بلوك) ،وطلب
املساعدة فورًا...
يشدد  Duiganأنه ميكن
كما
ّ
للمدارس أن تلعب دورًا كبريًا
يف هذا اإلط��ار من خالل منح
التالميذ املهارات الضرورية
للتمكن م��ن إن��ش��اء عالقات
وصحية ومنتجة
جيدة واجيابية
ّ
ليس فقط وجهّا لوجه بل على
اإلنرتنت أيضًا.
اإلجتماعيأهمية
ول��ل��دع��م
ك�برى يف ه��ذه احل���االت كما
ت��ؤك��د ال���دك���ت���ور Larisa
 McCloughlinمن جامعة
 Sunshine Coastاليت
تشري أن العالقات اإلجتماعية
ّ
تشكل محاية لألشخاص الذين
يتعرضون للتنمر.وميكن هلذه
ّ
العالقات اإلجتماعية أن تكون
وج��ه��ًا ل��وج��ه م��ع األصدقاء
ّ
وامل��ع��ل��م�ين يف
وال��ع��ائ��ل��ة
امل��درس��ة غري أنها ممكن أن
تكون م��وج��ودة ع�بر اإلنرتنت
أي��ض �ًا ألن بعض األشخاص
يفضلون التواصل غري املباشر
إذ يشعرون حبرية أكرب.
يف حال كنتم تتتعرضون أو
يتعرض للتنمر
تعرفون أي أحد
ّ
ع�بر اإلن�ترن��ت ميكنكم زيارة
املوقع اإللكرتوني eSafety
مل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات حول
مواجهة هذه املشكلة .أيضًا
ميكنكم اإلت��ص��ال ب Kids
 Helplineعلى الرقم 1800
 1800 55لطلب الدعم يف أي
وقت.
املصدرSBS :
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رؤساء أكرب ثالث منظمات
إعالمية يدعون إىل أهمية
حرية االعالم

دع����ا يف وق����ت م��ب��ك��ر من
االس��ب��وع اجل��اري رؤس��اء أكرب
ث�ل�اث منظمات إع�لام��ي��ة يف
أسرتاليا إىل ض��رورة وأهمية
حرية االع�لام .حيث سيتحدث
ديفيد أندرسون مدير شبكة
 ، A-B-Cوالرئيس التنفيذي
للقناة التاسعة هيو ماركس ،
ورئيس جملس إدارة شركة
ن��ي��وز ك����ورب يف أسرتاليا
 ،مايكل ميلر  ،يف نادي
الصحافة الوطين يف كانربا يف
وقت الحق اليوم.
ويأتي ظهورهم بعد أن أثارت
مداهمات الشرطة الفدرالية
على منظمتني إعالميتني يف
وقت سابق من هذا الشهر،
نقاشًا حول مدى حرية صحفيي
أس�ترال��ي��ا يف متابعة عملهم
وخصوصًا عند حتقيقهم يف
األخبار املستندة على تسريبات
حكومية.
العامل يدين استهداف الشرطة

الفيدرالية للصحفيني
وصفت وسائل اإلعالم العاملية
امل��داه��م��ات ال�ت�ي تستهدف
الصحفيني األسرتاليني بأنها
هجوم على حرية الصحافة.
ح���ي���ث داه����م����ت الشرطة
ال��ف��درال��ي��ة م��ن��زل الصحافية
أنيكا مسيثريست واليت تعمل
يف .News Corpوبعدها
بيوم واحد داهمت مكاتب أي
بي سي يف سيدني للتحقيق
يف شأن تغطية خاصة أعدتها
ون��ش��رت��ه��ا ال��ـ��م��ؤس��س��ة يف
.2017
ويف
سياق متصل قامت شبكة
ٍ
األي ب��ي س��ي ون��ب��وز كورب
باختاذ اجرائات لتحدي قانونية
مداهمات الشرطة الفدرالية،
حيث قامت املتظمتان بتقديم
طلب بالغاء أمر التفتيش الذي
مسح للشرطة مبصادرة مواد
اعالمية ختص الصحافيني أثناء
املداهمة.
املصدرSBS :

مت اخ�ل�اء مثانية اط��ف��ال كان
اهليهم م��ن مسلحي داعش
من بينهم ستة من اطفال خالد
شروف من معسكر لالجئني يف
سوريا عرب عملية سرية وهم يف
طريقهم االن اىل اسرتاليا.
وق���د رح���ب رئ��ي��س ال����وزراء
سكوت موريسون ع��ن انقاذ
ستة اطفال اسرتاليني.

حكومة فيكتوريا متنع استخدام
اهلواتف احملمولة يف املدارس

ق����ررت ح��ك��وم��ة فيكتوريا
اص��دار حظر على استخدام
ال��ط�لاب للهواتف احملمولة
داخل املدارس وذلك ابتداء
من العام الدراسي القادم.
وق����ال وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف
فيكتوريا James Merlino
ب��ان��ه م��ن ال��ع��ام الدراسي
القادم سيطلب من الطالب
يف م���دارس ال��والي��ة اغالق
هواتفهم احملمولة ووضعها
يف خزانات خاصة بهم حتى
نهاية الدوام املدرسي.
ويرجع قرار حكومة فيكتوريا
اىل سعيها اىل القضاء على
ظاهرة االستقواء من على

االنرتنيت واي��ض��ا م��ن اجل
حت��س�ين االداء ال���دراس���ي
للطلبة.
ويضيف الوزير Merlino
ب��ان ه��ذا االج���راء من شأنه
ازال��ة اكثر عوامل الشرود
الذهين عن الصف الدراسي
مما يسهل مهمة املعلمني
يف تدريس الطالب.
واش���������ار اىل ان منع
استخدام اهلواتف احملمولة
داخ����ل امل���درس���ة م���ن قبل
الطالب سيلغي االستقواء
ع�بر االن�ترن��ي��ت م��ن بوابة
املدرسة.
املصدرSBS :

السجن  9سنوات لكهربائي اخترب
صواريخ لـ»داعش»

وفاة ثالثة اطفال حبريق منزل
يف نيو ساوث ويلز

اعادة اطفال خالد شروف بعملية
سرية اىل أسرتاليا

وق��ال موريسون يف بيان له
ان اوالد خالد شروف هم االن
برعاية موظفني اسرتاليني بعد
اعادتهم.
واض���اف ان ق��رار االع���ادة مت
اخت��اذه بعد دراس��ة الن��ه جيب
ع��دم معاقبة االط��ف��ال جبرائم
ابائهم.
املصدرSBS :
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اعلنت الشرطة ب��ان فتاتني
وص��ب��ي��ا ل��ق��وا حتفهم فجر
االربعاء املاضي ج��راء حريق
ن��ش��ب يف م���ن���زل مبنطقة
سينغلتون يف اهلانرت فالي.
واضافت الشرطة بان سيارات
االط��ف��اء مت استدعائها يف
الساعة الثالثة والنصف من
فجر اليوم (االربعاء) لنشوب
حريق يف احد املنازل مبنطقة
سينغلتون.
وق���د مت ن��ق��ل طفلتني اىل
مستشفى سنغلتون ولكنهما

توفيتا هناك جراء احلروق فيما
وجد صيب مل يعرف عمره بعد
متوفيا يف داخل املنزل.
وجيري حاليا تقديم العالج يف
املستشفى المراة يف احلادية
والثالثني من العمر وصيب
يف الثامنة من العمر مت العثور
عليهما يف داخل املنزل.
وقد مسع احد اجلريان صيحات
العائلة قبل ان خي��رج لريى
املنزل وهو حيرتق.
املصدرSBS :

أص���در ال��ق��ض��اء األسرتالي
حكما بالسجن تسع سنوات
على عامل كهربائي اخترب
يف مزرعته صواريخ ومعدات
عسكرية لتنظيم «داعش».
وك��ان العامل املدعو هيثم
ذهب والبالغ  44عاما يواجه
السجن مل��دة تصل إىل 25
عاما ،إذ أقر العام املاضي
بتقدميه مساعدة للتنظيم
اإلره���اب���ي ب���إرس���ال نتائج
اختباراته عرب تطبيق مشفر،
لكن حمكمة العدل العليا يف
ال��ب�لاد ق���ررت إص���دار حكم
خم��ف��ف حب��ق��ه ،م��ع إمكانية
اإلف�����راج امل��ب��ك��ر ع��ن��ه عام
.2023
وك��ش��ف االدع����اء أن ذهب
املعتقل يف عام  2017أمضى
أش��ه��را يف م��زرع��ت��ه بوالية
نيوساوث ويلز حيث درس
األسلحة املوجهة بالليزر،

يف مسعى إلم��داد التنظيم
اإلرهابي بتكنولوجيا خاصة
بإنذار مسلحيه مسبقا بتوجيه
ضربة إليهم ،من خالل رصد
الليزر واتصاالت الرادارات.
ك��م��ا ع��م��ل ع��ل��ى تصميم
ال��ص��واري��خ واب��ت��ك��ار صيغة
جديدة لوقود الدفع هلا
وأعد
ّ
دليال من  288صفحة تضم
اكتشافاته ونتائج حتاليله.
وكشف اخل�براء أن مسلحي
«داعش» يف سوريا والعراق
على حد سواء استفادوا من
تكنولوجيا تشبه إىل حد كبري
تلك اليت ابتكرها ذهب.
وك����ان ذه���ب م���ن مؤيدي
«داع���ش» منذ إع�لان زعيم
التنظيم أبو بكر البغدادي عام
« 2014اخلالفة اإلسالمية»
يف مدينة املوصل العراقية.
املصدرRT :
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مـقاالت وتـحقيقات

إن وقعت احلرب
عامر محسن

من الغريب أن األمريكيني ــــ باحثني وعسكريني
ومؤسسات دولة ــــ يرمسون ،منذ سنوات
طويلة ،احتماالت للحرب مع إيران ،وسيناريوات
عن شكلها وكلفتها ،فيما الكالم عنها يف بالدنا
ّ
ّ
يتمنى
يظل على مستوى العموميات (أي بني من
ويتوعد وحيسم
احلرب ويراهن عليها ،ومن يهدد
ّ
األمور مسبقًا ...إخل) .هذا ،على الرغم من أن
بالدنا ستكون هي موقع االنفجار ،وأن األضرار
فيها لن تقتصر على هوجة احلرب وحدها ــــ
اليت من املمكن أن تكون طويلة أو قصرية،
ممتدة يف اإلقليم ــــ بل إن حربًا
حمدودة أو
ّ
ً
فاحتة
يف اخلليج ،حبسب أكثر احملللني ،ستكون
املستمر قد يدوم
لعهد جديد من االشتباك
ّ
لسنوات قادمة..
ختيل تفاصيل احلرب القادمة
إن الصعوبة يف
ّ
هي اليت جتعل احلرب مسألة نظرية بالنسبة إىل
الكثريين ،رهانًا يسهل ركوبه .وهناك ميل
إنساني عام إىل أن ال تفكر كثريًا يف األمور
اليت ال تقع حتت سيطرتك (البعض يزعم أنها
ستدور على شاكلة حروب ماضية ،وهذا اخلطأ
األول الذي ميكن أن ترتكبه يف هذا اإلطار).
هذه املشكلة املعرفية هي اليت جتعل الكثري
يتحمسون للحرب من غري أن
من العرب ،مث ًال،
ّ
يدركوا أنها ،إن وقعت ،سيكونون هم ـــ كيفما
دارت األمور ـــ أول ضحاياها وأكربهم.

النظرية األمريكية

حتى نفهم سياق املواجهة ـــ عسكريًا ــــ يف
اخلليج ،جيب أن نعود قلي ًال إىل أساسيات
ّ
تشكلت بعد
«طريقة احلرب األمريكية» كما
جتربة فييتنام .يف تقرير من عام  2011لـ»مركز
تقدير االسرتاتيجيا وامليزانية» عن احتماالت
احلرب مع إيران (وهو من املراكز البحثية
املرموقة اليت تتشابك مع وزارات الدفاع يف
ّ
ّ
املؤلفون عقيدة
يلخص
أكثر من بلد غربي)،
«احلرب االستعمارية احلديثة» كما تراها
تقرر أن الرتكيز على
واشنطن .بعد فييتنام،
ّ
ّ
اهلم
يظل
حرب يف املسرح األوروبي ال جيب أن
ّ
احلصري للمخططني األمريكيني ،بل جيب بناء
ّ
أي مكان يف العامل،
إمكانية
للتدخل بفعالية يف ّ
يتوهم خصوم أمريكا أن يف وسعهم
حتى ال
ّ
قصية أو
حتديها وتغيري األوضاع يف أماكن
ّ
ّ
مناطق ثانوية ،مراهنني على أن واشنطن لن
ّ
احلل،
تتحمل عناء حتريك جيشها للتدخل هناك.
ّ
يقول التقرير ،كان يف بناء شبكة من القواعد
ّ
تشكل
العسكرية (جوية وحبرية) حول العامل،
أي مكان.
«منصة قفز» آمنة
ّ
أي عدو يف ّ
ضد ّ
ّ
بتعابري املؤلفني ،إن «(االسرتاتيجية العسكرية
األمريكية بعد فييتنام) تقوم على افرتاض أن
ّ
ستتمكن من االنتشار بسرعة،
القوات األمريكية
ً
والعمل يف حالة من شبه املناعة انطالقا من
ثم يضيفون
قواعد قريبة من العدو اإلقليمي»ّ .
أن هذه املعادلة قد جنحت يف الردع خالل احلرب
الباردة ،وجنحت كذلك يف احلروب اليت تلتها
ضد العراق وغريه.
ّ
حد بعيد
مبعنى آخر ،إن اخلطة األمريكية تشبه إىل ّ
ضد دول الطوق:
املنهج اإلسرائيلي يف حروبه
ّ
تستخدم قواعدك اخللفية لفرض سيطرة جوية
فوق مساء اخلصم ،ثم تدمر ـــ من اجلو ــــ قدراته
اهلجومية وعقد اتصاالته وقطعاته العسكرية...
برًا ،فهو يدخل
إخل .وإن دخل جيشك املعركة ّ
ّ
املظلة اجلوية اليت ال تغيب عن
حتت محاية هذه
السماء ،وخيرتق خطوط عدو مضعضعُ ،د ّمرت
عدوك
بالفعل أكثر وحداته .يف وسعك أن تلكم
ّ
باستمرار فيما هو ال يطالك بقبضته .وهذه
العملية ،بأكملها ،تقوم على أنك متلك قواعد
متقدمة آمنة ،قريبة من مسرح العمليات ،خترج
منها طائراتك وينطلق منها جنودك للغزو.

من شبه املستحيل أن تمنع خصماً لديه بعض
الذكاء من أن يطلق صواريخه باستمرار

ّ
تتعلق
ضد إيران ال
الصعوبة يف حرب أمريكية
ّ
مبيزان القوى وأعداد الطائرات ،فهذه حمسومة
سلفًا وبفارق كبري ،بل هي يف إمكانية تطبيق

«النمط األمريكي من احلرب» يف يومنا هذا،
ويف مسرح اخلليج العربي .السالح يف ذاته
ليس مهمًا ،إال ألنه يعطيك قدرة ما ،فال
فرق كبريًا بني أن متتلك ألف طائرة أو ثالثة
آالف طائرة يف وجه خصم حبجم إيران ،إن
ّ
تتمكن من الوصول إىل العمق اإليراني.
مل
الصواريخ اإليرانية ،على املقلب اآلخر ،ال قيمة
هلا إال بفضل جغرافيا اخلليج واملسافات اليت
تفصل بني دوله .صاروخ تكتيكي صغري مثل
«الفاتح» ومشتقاته ،على سبيل املثال (يراوح
مداه بني  750-300كيلومرت ،وألف كيلومرت
لنسخته األحدث« ،دزفول») لن تكون له أهمية
كربى يف دولة مثل روسيا .لكنه ،من احلدود
اإليرانية ،يطال أكثر القواعد األمريكية اليت
ّ
«العديد»
ضد إيران ،من
تشكل «طوق احلرب»
ّ
ُ
«بغرام» يف أفغانستان.
يف قطر ،إىل َ
ضد إيران
العنصر الذي منع ،حتى اليوم ،حربًا
ّ
هو أنها ستكون (على عكس احلمالت السابقة)
ً
يوجه الطرف اآلخر فيها اللكمات أيضًا،
معركة
ّ
وقد ال تكون القواعد األمامية اليت تنطلق منها
احلرب آمنة أو حتى قابلة لالستخدام ،ولن
ّ
تتمكن أمريكا من خوض حرب جوية ضد اخلصم
من دون اعتبار للزمن واخلسائر .حبسب التقرير
املذكور أعاله ،فإنه يف غياب القواعد اجلوية يف
اخلليج وإمكانية التزويد بالوقود فوق مياهه،
لن تقدر أغلب مقاتالت سالح اجلو األمريكي
على اخرتاق العمق اإليراني ،ولن تطال ــــ مع
أجزاء صغرية يف
التزويد بالوقود يف اجلو ــــ إال
ً
الزاوية الشمالية الغربية واجلنوبية الشرقية من
إيران .هذه ،باملناسبة ،هي القواعد الطبيعية
تضم رأسك
للحرب منذ بدء التاريخ .فكرة أن
ّ
ّ
وتتلقى الضربات وتعتمد حصرًا على الدفاع هي
اسرتاتيجية قد تنفع يف ألعاب الكمبيوتر (إن
كنت تلعب على مستوى صعوبة منخفض)،
بالدفاع
ولكن ،يف العامل احلقيقي ،من يكتفي
ّ
سيهزم دومًا يف آخر املطاف.
ويحُ َ
اصر ُ
ضد إيران هو رهان أمريكي
ما
يسهل ،إذًا ،حربًا ّ
ّ
ّ
سيتمكن من تعطيل القدرة
اجلو
على أن سالح
ّ
الصاروخية اإليرانية خالل وقت وجيز ،أو أن
هذه الصواريخ ستكون غري فعالة وخسائرها
حمتملة ،أو أن واشنطن ستقدر على ردع
طهران ،بالتهديد مبزيد من القوة ،عن استخدام
هذه القدرة من األساس.

الصاروخ وحاملة الطائرات

بالنسبة إىل االفرتاض األول :مثة درس أساسي
ٌ
وخالصة فهمها
من حروب العراق ولبنان وغزة،
أن من شبه املستحيل
اإليرانيون جيدًا ،هي ّ
أن متنع خصمًا لديه بعض الذكاء من أن يطلق
صوارخيه باستمرار ،حتى مع وجود سيطرة جوية
معادية .الطريان العراقي خرج من املعركة منذ
اللحظات األوىل ،لكن صواريخ الـ»سكود» ّ
ظلت
تنطلق حتى آخر أيام احلرب ،وقد جنت منها أكثر
قاذفات الصواريخ املتحركة (هذا يف بلد أكثره
صحارى منبسطة ،من الصعب االختباء فيها أو
التحصن ،وهي ختضع ملراقبة مستمرة من أضخم
قوة جوية يف العامل).
لبنان ّ
مثل إثبات قدرة إضافيًا :مع سيطرة
يتعرض للمضايقة
جوية كاملة للعدو ،وطريانه ال
ّ
ّ
تتمكن إسرائيل من إيقاف ـــ أو إبطاء
حتى ،مل
ـــ دفق الصواريخ طوال أيام احلرب ،وذلك يف
جبهة متناهية الصغر ،طوهلا ستون كيلومرتًا
وعرضها ّ
أقل من ثالثني .ويف غزة ،حصل األمر
نفسه ،مع أنها أقل مساحة ،وليس فيها جبال
ووديان وغطاء نباتي .واحلرب اجلوية الكاسحة،
ّ
تتمكن من سلب مقاوم ــــ
يف الوقت نفسه ،مل
مستعد ومتحصن وميتلك روحية ــــ فعاليته يف
القتال خالل املواجهة الربية.
من جهة أخرى ،إن أنظمة الدفاع الصاروخي
املضادة قد أثبتت أيضًا أنه ال ميكن االعتماد
ّ
ً
ترسانة
خصم ميتلك
وخباصٍة يف وجه
عليها،
ّ
ٍ
صاروخية كبرية وبراعة يف استخدام قدراته.
عدا عن املصاعب اجلوهرية اليت تكتنف عملية
ّ
املعلق
البالستية (كما يقول
اعرتاض الصواريخ
ّ

الطائرة األمريكية ليست من أفضل طائرات االستطالع يف ترسانة واشنطن فحسب ،بل هي كانت نموذجاً
اختبارياً يف مهمة سرية ،واستُقدِمَت منذ أيام (أ ف ب )
األمريكي غاري بريكر ،بأسلوبه الساخر ،من
األسهل بكثري أن تصنع مسدسًا يطلق رصاصة
ً
رصاصة تصيب الرصاصة
من أن تصنع
فإن املهاجم هنا ميتلك
األوىل وهي يف اهلواء) ّ
دومًا أفضلية :على املدافع أن ينشر بطارياته
املضادة حول ّ
املهمة لديه ،فيما
كل األهداف
ّ
ّ
املهاجم يقدر على تركيز كامل قوته الصاروخية
(أو «الرشقة» اليت يستطيع إطالقها بشكل
ضد جزء واحد من هذه املنظومة.
شبه متزامن)
ّ
والصواريخ اإليرانية اليت ميكن أن تطال اخلليج
جيري إنتاجها منذ زمن طويل (عشر سنوات أو
أكثر) ،وهناك بالتأكيد خمزون كبري منها.
هذه ليست أسلحة متقدمة أو مبهرة تكنولوجيًا،
ولكنها الوسيلة «األكثر اقتصادية» لتحقيق
اهلدف هنا .سأعطي مثا ً
ال واحدًا من عائلة
ً
ُ
(اخترب عمليا يف
الصواريخ اإليرانية ،وهو صاروخ
امليدان خالل السنوات املاضية) امسه «قيام»،
ّ
يلخص قصة أكثر األسلحة اليت تصنعها إيران.
تطوير لصاروخ «سكود»
«قيام» ،فعليًا ،هو
ٌ
القديم الذي يعود إىل الستينيات (وله عالقة
بالـ»يف »2-األملاني).
ولكنك لن تعرف ذلك لو نظرت إىل الصاروخ
اإليراني .أفضل طريقة لتوصيف «قيام» ،أنه
أرقى درجة ميكن أن توصل إليها الـ»سكود»
من دون أن تغيرّ تصميمه جذريًا أو تستبدل
حمركه :تأخذ الصاروخ السوفياتي القديم،
ّ
تزيل زعانفه وتستبدل بها نظامًا حديثًا للتوجيه
بالنفاثات ،فيصبح ختزينه وإطالقه أسهل،
وتزداد سرعته ومداه .تستبدل هيكله احلديدي
ّ
فيقل وزنه ويزداد
باألملنيوم وألياف الكاربون،
مداه .جتعل رأسه احلربي ينفصل عن جسد
الصاروخ بعد نفاد الوقود ،فيصبح أكثر دقة
مبراحل واعرتاضه أصعب بكثري ،وميكنك أن
يوجه نفسه إىل اهلدف حتى
تضع عليه رأسًا
ّ
اللحظة األخرية ويصيبه بدقة نقطوية ...إخل.
وأنت متلك أص ًال خطوط اإلنتاج ،وتصنع أجزاء
الصاروخ منذ أمد بعيد ،وميكنك أن تنتجه بأعداد
كبرية وبكلفة زهيدة للغاية؛ فال مواد نادرة،
وال تكنولوجيا فائقة حتتاج إىل االسترياد هنا.
ٌ
صاروخ يقدر على وضع
وهكذا يصبح لديك
أي
أكثر من  750كيلوغرامًا من
ّ
املتفجرات فوق ّ
نقطة بني الرياض وكابول.
باملثل ،فإن نظام الدفاع اجلوي االيراني الذي
أسقط طائرة االستطالع األمريكية يوم اخلميس،
ٌ
خليط بني تكنولوجيا روسية وغري روسية
هو
جديدة وقدمية (تعود أصوهلا إىل «سام»6-
نظام برادار حديث
العتيق) ،ولكنه يف احملصلة
ٌ
ومدى فائق (أكثر من  100كيلومرت) ،ومتحرك
للتو يف مواجهة
وسهل االختباء ،وقد أثبت نفسه
ّ
مصممة خصيصًا للحرب اإللكرتونية
طائرة
ّ
والتقاط ّ
بث الرادارات ومنعها من التصويب
عليها .ال أحد ميكن أن يعرف الكلفة الدقيقة
لربامج مثل «قيام» أو «الثالث من ُخرداد»
ّ
كل
(الذي أسقط الطائرة األمريكية) ،ومثن
وحدة جيري إنتاجها ،ولكنه بالتأكيد «مسخرة»
أمام مثن بطاريات الـ»ثاد» والـ»باتريوت»
وغريها من األسلحة األمريكية اليت تشرتيها

دول اخلليج .على اهلامش :بعد إسقاط الطائرة
األمريكية (وهي باملناسبة ليست من أفضل
طائرات االستطالع يف ترسانة واشنطن فحسب،
بل هي كانت منوذجًا اختباريًا يف مهمة سرية،
واست ِ
ُ
قد َمت منذ أيام من قاعدتها يف أمريكا)،
خرجت أخبار مل تتأكد عن أن الصاروخ اإليراني
«صياد.»2-
املسؤول عن اإلسقاط هو من طراز
ّ
«صياد»
وهذا ما خيلق مفارقة تارخيية طريفة:
ّ
ّ
سلمته
مبين على «ستاندارد» األمريكي الذي
واشنطن للبحرية اإليرانية يف زمن الشاه ،ثم
ختيل
ُن ِسخ ُ
وح ِّدث ُ
وب ِن َيت نسخات متعددة منهّ .
بعدة أجيال من التطوير
مير صاروخ أمريكي ّ
أن ّ
ليسقط «حفيده» ،فخر الصناعة األمريكية ،بعد
ُ
أكثر من أربعني عامًا.

أن تركض صوب الهالك

العنصر األخري الذي يكمل املعادلة هنا هو
انتشار أنظمة التوجيه الدقيقة بني «الدول
الفقرية» .يف تقرير «مركز تقدير االسرتاتيجيا
اقتباس لنائب سابق لوزير الدفاع
واملوازنة»
ٌ
ّ
يلخص هذه النقطة« .قدرة الضرب
األمريكي
بدقة» ،يقول ويليام لني الذي عمل مع بيل
ّ
ظلت «احتكارًا» للجيش األمريكي
كلينتون،
وحلفائه منذ حرب اخلليج عام  1991حتى أيامنا
هذه ،ولكنه احتكار على وشك أن ُيكسر (وهذا
قد حصل بالفعل يف حالة الصني وروسيا
وإيران .لني قال كالمه هذا عام  .)2011أنظمة
التوجيه واالستطالع ومعداتها (اليزر ،كامريات،
احلواسيب ،وحتى أجزاء الرادار) أصبحت أصغر
ّ
وأقل كلفة من املاضي ،ومل يعد احلصول
حجمًا
ً
ً
تتحول
عليها أو إنتاجها صعبا أو مكلفا .حني
ّ
موجهة
الصواريخ الباليستية إىل صواريخ
ّ
ّ
يقل يف
دقيقة ،فإن ذلك يغري كل شيء ،وال
تأثريه عن دخول األسلحة الدقيقة إىل الرتسانة
اجلوية األمريكية ووالدة عقيدة احلرب اجلوية
حتطم العدو عن بعد .بد ً
ّ
ال من عدة غارات
اليت
لضرب هدف ،أصبحت الغارة الواحدة تضرب
أربعة أهداف .وبد ً
ال من التصويب على «احمليط
أي جزء
العام» للهدف ،أصبح يف وسعك اختيار ّ
من املبنى سيصيبه الصاروخ.
حني تقرأ عن «حرب الناقالت» خالل
الثمانينيات ،تكتشف كم كان من الصعب
أيامها أن ترصد السفن (املدنية) يف األساس
وأن تالحق مسارها ،وأن توصل املعلومة يف
الوقت املناسب ،فض ًال عن أن تصيبها بصاروخ.
اليوم ،مع الرادارات احلديثة ووسائط االستطالع
الكثيفة ،أصبحت ّ
كل سفينة يف «حبرية» اخلليج
هدفًا مكشوفًا يف أي وقت (واهلضبة اإليرانية،
مقابل اخلليج ،هي عبارة عن «حاملة طائرات
كبرية» ال ميكن إغراقها ،ميكن أن تطلق منها
الصواريخ املضادة للسفن من على الشواطئ
تقصدت
والتالل والطرقات العامة) .من هنا،
ّ
طهران يف بيانها عن إسقاط الطائرة األمريكية
ّ
ُ
تذكر باملوعد الدقيق إلقالعها ،وأن
املسيرّ ة أن
ترسم كامل مسارها ،يف إشارة إىل أنها تلتقط
الطائرات األمريكية على الرادار ،ما إن ترتفع
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مـقاالت وتـحقيقات

املـأزق األمـريكي
الرئيس
لتصرحيات
األمريكي حول إلغائه
الضربات اليت كانت
مقررة لثالثة مواقع يف
ّ
إيران قبل عشر دقائق
من تنفيذها ،وظيفتان
رئيستان .الوظيفة األوىل
وجهة إىل
داخلية،
وم ّ
ُ
قاعدته االنتخابية ،هدفها
التأكيد أن الرئيس يفعل
ّ
لتجنب
ما باستطاعته
التورط يف حرب جديدة
ّ
األوسط
الشرق
يف
بعد حروب أفغانستان

حني تتحوّل الصواريخ الباليستية إىل صواريخ موجّهة دقيقة ،فإن ذلك يغري كل شيء (أ ف ب )

عن مدارجها.

العنصر الذي يمنع حرباً ضدّ إيران ،أنها ستكون
معرك ًة يوجّه الطرف اآلخر فيها اللكمات أيضاً

ولكن ،كل هذه التقارير تتكلم عن تأثري
الصواريخ احملتمل على القواعد األمريكية ،أو
البحرية يف اخلليج ،أو على حركة النفط وجتارته،
يهتم مبا سيحصل للبالد اليت
ولكن ال أحد تقريبًا
ّ
حتتضن هذه القواعد األمريكية واليت ستدخل
معها ،حكمًا ،وتكون طرفًا يف أي حرب أمريكية
ضد إيران .ماذا يعين بالنسبة إىل دول اخلليج
ّ
أن تصبح كامل املنطقة احملاذية هلا ،وبقطر 600
كيلومرت ،منطقة نار وقصف؟ يقول غاري بريكر،
يف حلقة إذاعية من عام  ،2018إن حربًا بني إيران
والسعودية ستعين «نهاية السعودية» (ويضيف
أن ذلك لن حيصل ألن أمريكا ستتدخل ،ثم يضيف
ّ
مرشحة ألن تصبح
أن احلرب األمريكية مع إيران
نووية ،خاصة إن ّ
تلقت واشنطن ضربة قاسية ،أو
خسرت قطعًا حبرية مهمة) .لكن هذا التقييم ليس
من فراغ :السعودية واإلمارات وقطر والكويت
ٌ
دول تعتاش على حتلية املياه حتى
والبحرين هي
يشرب أهلها ،وعلى استرياد كل شيء ونقله،
من النفط إىل الطعام .وحمطات الكهرباء ،قرب
حمطات التحلية ،أكثرها على ساحل اخلليج (وأنت
ال حتتاج إىل ضرب معمل التوليد نفسه حتى،
ّ
هشة،
بل يكفي ضرب حمطات حتويل وتوزيع
حتى ال يعود يف اإلمكان استخدام الطاقة اليت
ٌ
صديق عاش يف دبي
تنتجها املعامل) .خيربني
أمدًا طوي ًال عن انقطاع للتيار حدث فيما املدينة
يف بداية توسعها (والكثري من املصاحل ليست
لديها مولدات احتياطية) .دعك من انقطاع املياه
والتكييف :اهلواتف توقفت عن العمل ،ال إنرتنت،
إشارات املرور ّ
تعطلت ،الناس ال يعرفون حتى ما
جيري .لوال أن حكام دول اخلليج وإعالمه يبدون
ً
ويشجعون عليها ،لقلت
محاسة للحرب مع إيران
ّ
إنهم مساكني ،جمربون على مواجهة هذه املخاطر
الكاحلة ،وإن هذا هو مثن االستعمار والتبعية.
إن من يكون
بصرف النظر عن أي شيء آخرّ ،
اقتصاده وجمتمعه بهذه املواصفات ،ال يدعو
املدمرة ويستجلبها (إال أن ميلك
عادة إىل احلرب
ّ
سالحًا سريًا ــــ أو سحريًا ــــ ال نعرف عنه).

خاتمة :عن تق ّلب األيام

لدي مشكلة مع التحليالت اليت جتزم باستمرار
بـ»أفول اإلمرباطورية األمريكية» ،وأنها تعيش
سنواتها األخرية .ال أجد هذا الكالم صحيحًا أو
تشجع الناس
مفيدًا .حتى إن كان هدفك أن
ّ
وترفع معنوياتهم ،فأنت من املفروض أن ّ
حتثهم
عدوهم
على العمل وأن الظفر يف املتناول ،ال أن ّ
على وشك السقوط من تلقاء نفسه (مباذا نفعتنا
التحليالت املكرورة ،منذ عقود ،عن «الضعف
الداخلي» الكامن يف إسرائيل ،وأن الصهاينة
على وشك أن يقتتلوا طائفيًا وعرقيًا ،وأن يهزموا
أنفسهم بأنفسهم؟) .من جهة أخرى ،كما يقول
أسعد أبو خليل ،إن أفول اإلمرباطوريات عملية
تارخيية طويلة ،قد تستمر قرنًا مث ًال ،واإلمرباطورية
تقدر على التدمري وهي يف مسارها التنازلي،

عزها (بتعابري أخرى ،حني
متامًا كقدرتها وهي يف ّ
ّ
التفكك ،هل
تقول إن اإلمرباطورية على وشك
تقصد السنة القادمة أم بعد أربعني عامًا؟ فاألمر
خيتلف كثريًا) .ولكن ،إن كان التاريخ يعمل على
تبدل بطيء للموازين ولتوزع القوة ،فإن
شاكلة ّ
ما نشهده يف إقليمنا منذ سنوات (من لبنان إىل
اليمن) ،وما قد تشهده احلرب القادمة من تبادل
للقصف واإلجياع ،هو مبثابة «ترمجة عملية» هلذا
التصدع
التبدل يف األحوال .حنن لسنا يف زمن
ّ
ّ
يف الثمانينيات ،وال يف سنوات التسعينيات
الصعبة ،والغد سيكون أفضل من اليوم.
واألهم هلا هم
حرب ،فالضحية األوىل
إن قامت
ّ
ٌ
ّ
ضفتيَ اخلليج،
األبرياء الذين سيسقطون على
وهي ستكون من غري ّ
شك مواجهة فظيعة وصعبة،
لن خنرج منها كما دخلناها .هنا قصة من املاضي
القريب ّ
تدل على أنك قادر ،حتى يف زمن اهلزمية،
على زرع بذور النصر .القصة هي من املواجهة
األوىل بني إيران وأمريكا على مياه اخلليج ،عام
دمرت أمريكا البحرية اإليرانية وهي
 ،1988حني ّ
ضد العراق (وأصبحت دروس
يف أوج حربها
ّ
تلك املواجهة أساسًا لبناء عقيدة القتال اإليرانية
اليوم) .يف بداية العملية («عملية فرس النيب»)،
قررت أمريكا أن تضرب منصتيَ نفط كان
ّ
احلرس الثوري اإليراني يستخدمهما لالستطالع
واستهداف الناقالت والسفن اليت تعرب هرمز
(يؤكد تفاصيل القصة الكاتب الفرنسي ،بيار
رازو ،يف كتابه عن احلرب العراقية اإليرانية ــــ
منشورات هارفرد .)2015 ،وصلت قوة أمريكية
كبرية ،ضمنها مدمرات وسفن إبرار وحوامات،
املنصة األوىل ،وطلبت من اجلنود إخالءها
إىل
ّ
قصف ،فخرج اجلنود
خالل عشرين دقيقة قبل أن ُت َ
على زوارق قبل تدمري املنصة عن بعد ،ومن ثم
إبرار (إنزال) جنود أمريكيني عليها .انتقل اهلجوم
املنصة الثانية (كان امسها «ناصر»)،
بعدها إىل
ّ
ّ
وختلوا عن
وهنا أيضًا امتثل اإليرانيون للتحذير
املنصة .قصفت السفن األمريكية اهليكل املعدني
ّ
بعد ذلك ألكثر من ساعة ،ولكن حني اقرتب مشاة
البحرية األمريكيون من املنصة ليعتلوها ،بعد أن
خلوها ،فاجأتهم نريان كثيفة تنطلق
اطمأنوا إىل ّ
منها .تبينّ أن عددًا من اجلنود اإليرانيني ،بني
ّ
يظلوا خمتبئني بعد
العشرة والعشرين ،قرروا أن
أن يرحل رفاقهم لينصبوا كمينًا للقوة األمريكية،
وهم يعرفون أن أكثرهم قد ميوت أص ًال خالل
القصف التمهيدي قبل أن تتاح له الفرصة
إلطالق رصاصة .استدعى الأِ مريكيون هنا
احلوامات اهلجومية ،اليت ّ
املنصة لساعة
مشطت
ّ
أخرى بالرشاشات الثقيلة والصواريخ .الفكرة هنا
املتطوعني وقتها .هم
هي ما دار يف خلد هؤالء
ّ
كانوا يعلمون ،بال ريب ،أنهم خيتارون املوت،
وأن مركزهم يف عرض البحر ساقط ال حمالة.
املسألة هي أنهم ،مع معرفتهم بالنتيجة النهائية،
يسجل التاريخ أنهم قد انسحبوا من
رفضوا أن
ّ
موقعهم من غري أن يدفع األمريكيون أي مثن،
وقد كان هلم ذلك؛ إذ مل ختمد املعركة قبل أن
ُيسقطوا إحدى احلوامات اليت قتلتهم ،ومل يأخذ
العدو شيئًا باجملان.

ليد شرارة

ما يعزّز موقف طهران امتالكها اسرتاتيجية واضحة وإرادة قتال (أ ف ب )

والعراق .دونالد ترامب ،املهجوس بتأمني
أفضل الشروط إلعادة انتخابه لوالية ثانية،
يدرك التداعيات الكارثية ملغامرة عسكرية كربى
جمهولة النتائج على فرصه يف القيام بذلك.
الوظيفة األخرى هي املزيد من الضغط املعنوي
والسياسي على إيران لدفعها إىل الرتاجع عن
حزمها ،وإبداء االستعداد للتجاوب مع عروضه
للتفاوض .الرئيس األمريكي يف ورطة ال يعرف
كيفية اخلروج منها بعد .هو ال يريد صراعًا عسكريًا
مباشرًا على الرغم من شروعه يف حرب اقتصادية
ضد طهران من أجل إخضاعها
وسياسية وإعالمية
ّ
لشروطه ،اليت تعين يف الواقع استسالمًا كام ًال
من ِقَبلها .الصالبة اإليرانية يف مواجهة هذا
النمط من احلرب ،واملبادرة إىل الصدام املباشر
مع القوات األمريكية عرب إسقاط إحدى طائراتها،
تضعانه يف موقف بالغ الصعوبة .ومما يزيد
من صعوبة موقفه االنقسام داخل املؤسسة
السياسية األمريكية بني مؤيدين لرد فوري على
إيران ،يتمنى بعضهم أن يفضي إىل مواجهة
عسكرية ،ومعارضني له بسبب احتمال التدحرج
حنو مثل هذه املواجهة .انقاد الرئيس األخرق
خلف سيناريو الضغوط القصوى والتصعيد الذي
صاغه مستشاروه ،وهو جيد نفسه اليوم يف
مأزق سبق أن ّ
حذره منه كثريون.
املعلومات اليت رشحت من واشنطن تفيد بأن
املشاورات اليت باشرها الرئيس األمريكي مع
أعضاء اإلدارة وممثلني عن احلزبني الرئيسني
يف الكونغرس بعد إسقاط طائرة التجسس
األمريكية ،أظهرت وجود رأيني متناقضني حيال
الطريقة األمثل لتعامل الواليات املتحدة مع
التطور املهم .مستشار األمن القومي جون
هذا
ّ
بولتون ،ووزير اخلارجية مايك بومبيو ،ومديرة
ردًا
االستخبارات املركزية جينا هاسبل ،أيدوا ّ
حتديًا إيرانيًا ،بينما
فوريًا أمريكيًا على ما اعتربوه ّ
عارض العسكريون وممثلو «احلزب الدميوقراطي»
هذا اخليار .املالحظة األوىل اليت ينبغي االلتفات
إليها هي اتفاق من بقي من أقطاب اإلدارة،
الرد ،وحصول
أي بومبيو وبولتون ،على ضرورة
ّ
موقفهما على دعم من ِقَبل املؤسسة األمنية األبرز.
ّ
تتعلق باملؤسسة العسكرية .ليس
املالحظة الثانية
ً
سرًا أن هذه األخرية تعارض حربا كربى مع إيران،
ّ
ملعرفتها أكالفها املرتفعة أو ً
ال ،ولتناقضها مع ما
تعتقده أولويات حيوية للواليات املتحدة ،وهي
الرتكيز على التنافس االسرتاتيجي مع الصني
وروسيا ،وتعبئة القدرات واملوارد املتوفرة هلذه
الغاية أساسًا .لكن وزير الدفاع اجلديد ،الذي
عينه ترامب يوم الثالثاء املاضي ،مارك إسرب،
ّ
جدًا من بومبيو ،الذي درس معه يف
مقرب ّ
ّ
وخترجا معًا
أكادميية «ويست بوينت» العسكرية،
ّ
عام  .1986وحبسب مصادر ّ
مطلعة على الشؤون
األمريكية ،فإن إسرب يشاطر وزير اخلارجية عداءه
الشديد إليران .يضاف إىل هذا املعطى أيضًا
تناغم آخر من داخل املؤسسة العسكرية مع
التوجهات املتطرفة ألقطاب اإلدارة حيال إيران،
وهو ذلك الذي يعبرّ عنه اجلنرال كينيث ماكنزي،
قائد القوات األمريكية يف الشرق األوسط .وقد
أشارت كاثي جيلسينان ،يف مقال يف «ذي
أتالنتك» ،إىل الدور الذي قام به ماكنزي يف
الدفع إىل تعزيز الوجود العسكري األمريكي يف
اخلليج بعد اهلجوم على ناقالت النفط يف الفجرية،
وإىل إعالنه أمام طاقم حاملة الطائرات أبراهام

لينكولن« :أنا سبب وجودكم هنا» .وذكرت
جيلسنان أن كيلي ماغزامن ،الذي سبق أن عمل
مع ماكنزي يف وزارة الدفاع ،أكد هلا أن األخري
«يصيغ سردية عامة عن التهديد اإليراني ،وهو
أمر ليس من اختصاص قائد عسكري .أعتقد أن
من اخلطري إدخال قيادتنا العسكرية يف سيناريو
حمكوم باعتبارات سياسية».
هذه املعطيات تعين أن أوساطًا وازنة يف حميط
الرئيس وبني حلفائه اإلسرائيليني والسعوديني
واإلماراتيني ،ستسعى باستمرار إىل دفعه
للصدام مع إيران .تستند هذه األوساط إىل
التجرؤ اإليراني على إسقاط طائرة
حقيقة أن
ّ
ّ
سيشكل ضربة كبرية
رد
أمريكية من دون ّ
هليبة الواليات املتحدة وموقعها على الصعيد
ستشجع هذه السابقة روسيا والصني،
العاملي.
ّ
وحتى كوريا الشمالية وفنزويال ،على املزيد من
حتدي السياسة األمريكية من دون الكثري من
ّ
االكرتاث بتحذيرات واشنطن وتهديداتها .وهي
ُ
فسر من ِقَبل احللفاء على أنها دليل ضعف
ست َّ
وخوف من الصدام مع إيران ،التهديد الوجودي
يف نظرهم ،مما قد حيدو ببعضهم ــــ كإسرائيل
تعجل
ــــ على اإلقدام على خطوات استفزازية
ّ
سرًا مع
مبواجهة شاملة ،أو حماولة التفاوض
ّ
إيران ،كما ميكن للدول اخلليجية أن تفعل إذا
اقتنعت بأن الواليات املتحدة ليست يف صدد
اللجوء إىل القوة ضدها .مشكلة مجيع أطراف
«حزب احلرب» داخل الواليات املتحدة وخارجها
تصورًا
مع الرئيس األمريكي أنهم ال ميلكون
ّ
مقنعًا ملواجهة سريعة وحامسة مع إيران .لقد
ّ
كذب احلزم اإليراني ،ووحدة اجلبهة الداخلية بني
مجيع تيارات النظام وبينها وبني الرأي العام،
توقعات هؤالء بإمكانية تراجع اجلمهورية اإلسالمية
حتت ضغط العقوبات القصوى واحلشد العسكري
تصدعات يف
والتلويح باحلرب ،أو باحتمال حصول
ّ
اجلبهة الداخلية ووقوع اضطرابات بسبب األوضاع
االقتصادية واالجتماعية اليت تفاقمت صعوبتها
بعد العقوبات .الرسالة املوجهة من طهران إىل
البيت األبيض واضحة :إيران لن ترضخ للتهديد
مستعدة للمواجهة حتى إذا
والضغوط ،وهي
ّ
يعزز موقفها يف مقابل أمريكا
كانت شاملة .وما ّ
عامالن مركزيان ،وفقًا للمصادر ،وهما امتالكها
اسرتاتيجية واضحة وإرادة قتال دفاعًا عن
سيادتها الوطنية ومصاحلها احليوية ،بينما يغيب
اإلمجاع يف واشنطن حول االسرتاتيجية ،وال حيظى
خيار احلرب بدعم غالبية األمريكيني.
مع تصاعد التوتر يف اخلليج ،وتعاظم احتمال
احلرب ،باشرت عدة جهات دولية ،بينها اليابان
التوسط لوقف «التصعيد».
وفرنسا ،السعي إىل
ّ
أي من هذه املساعي.
مل يتضح حتى اللحظة جناح ّ
يف مثل هذا السياق ،ما هي اخليارات املتاحة
أمام ترامب ،واليت ال تقود إىل حرب كربى وال
تؤدي إىل تراجعه وفقدان صدقيته؟ يعتقد
البعض أن قيام الواليات املتحدة ،أو إسرائيل
نيابة عنها ،باستهداف مواقع إيرانية يف سوريا
والعراق ،وليس يف إيران ،قد يتيح حفظ ماء
وجه الرئيس األمريكي ،من دون أن يستدرج
ردًا إيرانيًا .ليس هناك ما يؤكد دقة مثل هذه
التوقعات .ولكن ،حتى لو صدقت ،فإن استمرار
سياسة خنق إيران اقتصاديًا واحلشد العسكري
األمريكي يف جوارها ،يبقيان الوضع يف املنطقة
على حافة اهلاوية.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

استمعوا الة االذاعة العربية 2000FM
يوميا مقابالت ،منوعات واعالنات
لالتصال0400449000 :

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون
وإلجراء الزيادات (الزودات)

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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أكـرم شـهيب :بـعض الـجامـعات الـخاصة ...دكـاكني!
فاتن الحاج

الكامريات خ ّفضت الغش بنسبة % 60
طلبت من مجلس الوزراء تنظيم دورة ثالثة للمحرومني
من الربيفيه
تعيني مدير عام للتعليم العالي بالتكليف يصطدم
بالسياسة

شهيب أنه أمضى األشهر
كشف وزير الرتبية أكرم
ّ
األوىل من واليته يف التعاطي مع ردود األفعال
«وإنو كل يوم يف قصة» ،ما منعه من مقاربة
ملفات كبرية يف وزارته ولو على سبيل االطالع،
وخصوصًا أنه وضعها ضمن خطة عمله للوزارة،
وال سيما لوبي التعليم اخلاص غري اجملاني والربح
غري املشروع بغياب اجملالس التحكيمية الرتبوية،
ومالبسات التعليم املهين والتقين ،ومشروع جتميع
املدارس الرمسية وتعديل املناهج الرتبوية.
امللف األكثر سخونة اليوم هو إضراب أساتذة
اجلامعة اللبنانية وطالبها املستمر منذ أكثر من
 45يومًا.
أساتذة اجلامعة اللبنانية هم أصحاب حق ،إمنا
الوقت غري مناسب .اإلضراب بدأ بـ  3مطالب
هي :عدم املس بالرواتب ،عدم املس بصندوق
التعاضد وعدم فرض ضريبة على املعاش
التقاعدي ،وانتهى بـ  16مطلبًا ،منها زيادة
موازنة اجلامعة ،والدرجات الثالث وإضافة 5
سنوات عند احتساب املعاش التقاعدي .ويف
احلصيلة ،الرواتب مل متس ،وكذلك فإن فرض
الضريبة على املعاش التقاعدي سقط ،وبقي
ّ
ستخفض املنح التعليمية
صندوق التعاضد ،إذ
أسوة بالقضاة والعسكريني وقطاعات أخرى.
ومطلب الـ  5سنوات فقد وعدنا بدعمه ،لكن األمر
حيتاج إىل قانون ،ومطلب الـ  3درجات حبث،
لكنه نقطة نضالية غري قابلة للتحقق يف هذه
الظروف .وهنا عرض رئيس اجلامعة فؤاد أيوب
أن تفرض الدولة ضريبة معينة ملصلحة اجلامعة،
فكان رد وزير املال أن الضريبة بالقانون العام
جيب أن تدخل إىل اخلزينة ،لكنه ميكن أن يضمن
له دفعها للجامعة بعد ذلك .أما موازنة اجلامعة
فتحتاج إىل تنظيم ،وجرى االتفاق على تشكيل
جلنة مشرتكة من قسم احملاسبة يف اإلدارة
املركزية يف اجلامعة ووزارة املال ،وهنا ميكن
أن تتوصل الدراسات إىل زيادة  70مليار لرية
وليس فقط  40مليارًا ،أو ميكن أن تصل إىل
خفض  10مليارات من املوازنة .القصة باملبدأ
وليس يف القيمة املالية.
*لكن تصرحيات املسؤولني السياسيني املتتالية
أظهرت «عداء» السلطة للجامعة وغياب الرؤية
لوظيفتها؟
 االجتماع يف وزارة املال مل يكن بقرار مين أومن وزير املال ،إمنا أتى نتيجة حركة سياسية
وتوافق بني الرؤساء الثالثة على التحاور مع
اجلامعة ،وعقد مبشاركة النائبة بهية احلريري،
وحبضور رئيس اجلامعة ورئيس الرابطة.
وأستطيع أن أؤكد لك ّ
أنه ليس هناك أي قوة
سياسية تقف ضد اجلامعة ،إمنا ضد توقيت إعالن
اإلضراب الذي ال خيدم الطالب وال اجلامعة ،مع
ذلك هناك كالم صادر عن جهة موثوقة ،أمتنى أن
أن «حراك أساتذة اجلامعة
ال يكون صحيحًا ،وهو ّ
اللبنانية والقضاة والعسكريني املتقاعدين يهدف
إىل إسقاط احلكومة» .أقول ألساتذة اجلامعة :يا
شباب ما تروحوا كتري بالسياسة ،هذه احلكومة
اليت استغرق تأليفها  9أشهر نريد أن حنافظ
عليها ،وأن حنمي البلد.
ثان خرج إىل الواجهة وأحدث
*ملف تربوي
ٍ
ضجة يف صفوف الرأي العام هو حجب بطاقات
الرتشيح يف االمتحانات الرمسية ،أمل يكن بإمكان
وزير الرتبية حتييد الطالب وتفادي ما حصل
ولو ّ
كلف األمر العمل حتى ساعة متأخرة من ليل
االستحقاق؟
 ال شك أن ملف املدارس اخلاصة املخالفة دقيقجدًا ،وكنا حناول أن نطرقه هذا العام لتفادي
األخطاء اليت تتكرر يف كل عام .وباألساس مل
تقدمت
حنجز البطاقات عن أحد ،إمنا فوجئنا بأن
ّ
 17مدرسة من مناطق خمتلفة يف لبنان بطلبات
للحصول على البطاقات لـ  264تلميذًا يف الربيفيه
قبل  48ساعة من موعد االمتحانات ،وكان إجناز
هذا العدد متعذرًا فنيًا وتقنيًا.
وكان واضحًا أن مدرسة االحتاد الرتبوي هي اليت
فجرت املشكلة ،إذ حاولت مديرتها أن تضغط
ّ
علي وعلى اإلدارة الرتبوية بالشخصي والنفسي
ّ

والسياسي ،وهو ما مل أمسح به ،إذ أبلغت اإلدارة
لدي أن جيتاز التالمذة وعددهم 37
أن ال مانع
ّ
تلميذًا وليس  46كما أشاعت املديرة الدورة الثانية
لالمتحانات ،ولكن ليس الدورة األوىل لسبب
أساسي هو ّ
أنه ليس لدى الوزارة لوائح امسية
بأمساء التالمذة يف هذه املدرسة ويف املدارس
ّ
تسلم لوائحها بعدما
األخرى احملرومة ألننا رفضنا
قررنا وقف املوافقات االستثنائية ،وليس لدينا
فكرة عن العدد ومن يكون هؤالء ،واألمر حيتاج
إىل وقت ملراجعة املستندات .وبالنسبة إىل ملف
«االحتاد الرتبوي» ،يتبني بالتدقيق أن املدرسة
أعطيت رخصة عام  1970من دون أن تتوافر
فيها املواصفات املطلوبة ملساحة العقار والبناء
بالتناسب مع عدد التالمذة ،وجرى تعيني مديرة
هلا خالفًا للمرسوم  1996/2396الذي يشرتط
حيازتها اإلجازة .وبعد اعتماد املكننة ،سعت
املدرسة على غرار مدارس كثرية إىل احلصول
على موافقات استثنائية طوال  14عامًا .ويف
كل سنة ،كانت ترسل أمساء الطالب املتقدمني
لشهادة الربيفيه يف األيام الثالثة األخرية اليت
تسبق االستحقاق ،مراهنة على رأفة وزارة الرتبية
بالطالب .وهذا ما شرحته لوفد حزب اهلل الذي
اطلع على امللف وسالمة القرار وطلب من املديرة
فك االعتصام.
*لكن هل انتفضت هذه املدرسة وحدها يف
الشارع؟ أمل تكن ضمن شبكة تضم جمموعة
تزور اللوائح بالتواطؤ مع
مدارس ــــ دكاكني
ّ
موظفني يف وزارة الرتبية؟
حركت
 أعتقد أن هذه املدرسة هي اليت ّاآلخرين بالصراخ وبطريقة ملتوية وأحضرت
الطالب بالـ»بوملانات» .وأريد أن أطمئن تالمذة
هذه املدارس أنين طلبت من جملس الوزراء
إصدار مرسوم يسمح هلم باملشاركة يف الدورة
االستثنائية (الثانية) ،وفتح دورة ثالثة للتالمذة
الـ  264فقط ،وليس لـ  1700تلميذ كما أشيع،
على أن تكون الدورة الثانية بعد شهر واحد من
صدور نتائج الدورة األوىل ،ووعدت بأن يقر
ذلك يف أول جلسة للمجلس.

وزير الرتبية :تعويضات االمتحانات الرسمية ليست
خيالية!

طبعًا ،هناك مدارس كثرية ال تستويف الشروط
ننكب اليوم
ملتو ،وغري قانونية،
وتعمل بشكل
ٍ
ّ
على مراجعة ملفاتها ،ومن ضمنها مث ًال مدرسة يف
عاليه مل أمسع بها يف حياتي .ومن املفيد التذكري
كيف اكتشف وزير الرتبية الياس بوصعب حني
أعطى بطاقات ترشيح لتالمذة يف إحدى املدارس
يف عام  2016وخصص هلم مركزًا واحدًا ،أن
املدرسة تضم تالمذة ال يعرفون بعضهم بعضًا،
فهناك تالمذة من عكار وطرابلس وعاليه
والضاحية واجلنوب.
وأريد هنا أن أذكر حادثة أخرى حصلت معنا هذا
العام يف التعليم املهين ،إذ قدم  602طالب
طلبات حرة لالمتحانات املهنية الرمسية يف يوم
واحد بعد مساعهم بأنه لن تكون هناك امتحانات
هلذا العام ،وبالتالي ميكن أن حيصلوا على
إفادات ،هذه الفوضى جيب أن ال تستمر رأفة
مبستوى التعليم.
*ما هو عدد املدارس اليت تعمل بشكل غري
قانوني ،وكيف ستالحق؟
ليس لدينا عدد نهائي ،لكن ما سأفعله هو أخذ
محاية من جملس الوزراء ملالحقة هذه املدارس،
ومن ثم مراسلة املدارس املخالفة اليت تعمل من
دون أن يكون قد صدر مرسوم جييز فتحها،
وقرارات ترخص هلا مبباشرة التدريس ،وسنطلب
منها استكمال أوراقها قبل بداية العام الدراسي
املقبل ،ومن يلتزم منها سنرفع هلا التحية ،ومن
ال يلتزم سنقفلها حتمًا.
*هل ستعلنون أمساء املدارس اليت تنوون
إقفاهلا؟
علي ،ولكن يف العام الدراسي
واجب
هذا
متامًا،
ّ
املقبل.
*مل يكن حيصل ما حيصل لوال التشبيك مع رئيس
مصلحة التعليم اخلاص وموظفي املصلحة ،كيف
ستحاسبون هؤالء املوظفني؟
بالنسبة إىل املوظفني يف الوزارة ،فقد أرسلت
كتابني إىل التفتيش املركزي والرتبوي للتحقيق
يف امللف ،واملتواطئون يف الوزارة كما يف
خارج الوزارة والذين يثبت التحقيق تورطهم،

سيعاقبون وفق القوانني املرعية اإلجراء ،وأعد
بأن امللف لن يقفل.
أن التحقيق الذي جيريه التفتيش
*كلنا يعلم ّ
املركزي يأخذ وقتًا طوي ًال ،أال ميكن استخدام
صالحيتكم لتنحية املتورطني على خلفية مئات
الشكاوى اليت تصلكم حبقهم ،وخصوصًا أنهم
يروجون أنهم «نفدوا» من احملاسبة؟
ّ
 امللف بات يف عهدة التفتيش ،وتبلغنا مناملفتشة العامة الرتبوية أنها ستنجزه خالل 3
أيام بعد انتهاء االمتحانات الرمسية ،األسبوع
شكلت فريقًا داخليًا
املقبل .وإضافة إىل ذلك،
ُ
من املستشارين غري املوظفني ملتابعة امللف مع
كل الدوائر املختصة دخل الوزارة وخارجها ليبنى
على الشيء مقتضاه .وطلبت من املدير العام
تكليف من يلزم إلجراء حتقيق داخلي مبدرسة
االحتاد الرتبوي ،وبكل الشكاوى املقدمة إىل
التعليم اخلاص.
«اجليد» ،حصلت
اخلاص
التعليم
*بالنسبة إىل
ّ
اشتباكات بني إدارات املدارس وجلان األهل على
خلفية زيادة األقساط بفعل إقرار سلسلة الرتب
والرواتب وبغياب اجملالس التحكيمية الرتبوية،
وتبني أن مصلحة التعليم اخلاص مترر موازنات
غري موقعة من جلان األهل ،فما الدور الذي
ستؤديه الوزارة يف املرحلة املقبلة؟
 يف هذه الفرتة الزمنية اليت قضيناها يفالوزارة ،كان شغلنا الشاغل التفاعل مع ردود
الفعل ،ويف «كل يوم عنا قصة» .لذا ،عندما
نفرغ من استحقاق االمتحانات الرمسية ،سننكب
على ورشة عمل عنوانها :أي تعليم نريد وأي
تعليم خاص نريد؟ لكن الصراع تارخيي يف
املدارس اخلاصة بني أصحاب املدارس واإلدارات
واملعلمني وجلان األهل .هو لوبي يصعب اخرتاقه،
ّ
تسلم وزارة
وهنا نفهم ملاذا يعزف مسؤولون عن
الرتبية كي ال يصطدموا بهذا اللوبي.
*املشكلة األساسية أن أصحاب املدارس هم
من يعطلون تشكيل اجملالس التحكيمية برفض
تسمية ممثلني عنهم؟
 سأبذل كل جهدي للتصويب باجتاه تشكيلجمالس حتكيمية تربوية مع بداية العام الدراسي
املقبل لنحيل عليها كل املوازنات غري املوقعة من
جلان األهل .وأعد بأن ندقق باملوازنات حتى لو
اضطررنا إىل االستعانة بشركات تدقيق خارجية.
أن هناك مدارس تقدم موازناتها بنحو
أعتقد ّ
دقيق ،و أخرى تسعى إىل الربح غري املشروع،
وبني الرتبية والربح هوة كبرية.
*مثة مالحظات كثرية بشأن شفافية معايري اختيار
أعضاء اللجان الفاحصة يف االمتحانات الرمسية؟
وهناك شكاوى من أن بعض املقررين ال يعلمون
املواد؟
 االمتحانات عمل تراكمي وجيري بصورة دقيقةوبروح أبوية وأعضاء اللجان الفاحصة هم من
أصحاب االختصاص واملعرفة ويتداولون لساعات
قبل وضع األسئلة ،واالتهام ليس يف حمله .قد
تقولني لي إن هناك معايري معينة يف املراقبة
ومسؤولية الطباعة وتوزيع األسئلة ،أقول:
ممكن.
*هناك كالم عن غياب الفرص املتساوية بني
األساتذة للتقدم إىل هذه املناصب يف اللجان،
وأن احلسابات السياسية تفعل فعلها.
ّ
 ال نستطيع أن نأتي جبميع األساتذة إىل اللجان،ويف البلد كله هناك حسابات سياسية ،وحناول
أن ننظف الرتبية منها .لكن يف االمتحانات ال
جيوز تضييع جهود غري مسبوقة وتعب ال يدركه
إال من ميضي يف املكان  24ساعة على األقل.
بالتأكيد ،حتتاج إدارة االمتحانات الرمسية إىل
مرسوم جديد ينظمها ،وقد بدأنا بورشة إصالحية
تقضي خفض أعضاء اللجان وتعويضاتهم يف
التعليم األكادميي والتعليم املهين ،وتعرضت
شخصيًا لضغوط سياسية كبرية يف التعليم
املهين حتديدًا و»قيل لي :كيف ميكن أن نستبعد
أعضاء جلان كل سنة بيكونوا باالمتحانات؟ لكنين
مل التزم هذه االتصاالت» .يف التعليم املهين
خفضنا أعداد اللجنة العليا إىل النصف (من 30
عضوًا يف جلنتني اللجان العليا إىل  15عضوًا يف
جلنة واحدة) ،علمًا بأن اللجنة حتتاج إىل  8أعضاء
فقط .أما تعويضات االمتحانات يف التعليم
األكادميي ،فخفضت بسبب الواقع االقتصادي
الذي نعيشه فحسب.

Page 13

*لكن التعويضات كانت خيالية...
 ال ليست خيالية ،واقع البلد هو الصعب،وقد فرض علينا أن خنفض  %25من موازنة
االمتحانات تقريبًا ،ومن ثم نزلنا بالتنسيق مع
املسؤولني  %10أيضًا ،إضافة إىل خفض عدد
أعضاء اللجان .أسعى هذا العام بالتعاون مع
املدير العام ورئيسة دائرة االمتحانات إىل حفظ
مال الدولة وإجناز امتحانات نظيفة ،ونطمح إىل
حتقيق مزيد من الدقة يف العام املقبل.
*سجلت شكاوى خبصوص الفوضى يف مراكز
التصحيح ،نظرًا لألعداد الكبرية للمصححني ،إذ
حضر كل معلمي املواد؟
 حاولنا ضبط هذا األمر قدر املستطاع ،إذ جهزنامراكز التصحيح بالتهوية ،وكان اهلدف من دعوة
كل معلمي املواد إىل املشاركة يف التصحيح،
كسب الوقت وعدم تضييع الصيف على التالمذة
واألساتذة ،باعتبار أن الكلفة واحدة ،ألن البدل
هو للمسابقة.
*هل معنى ذلك أن النتائج ستصدر بسرعة ،وهل
حددمت وقتًا إلصدارها؟
 أعتقد أن العمل جيري على قدم وساق،وسنفاجئ اجلميع مبوعد صدور النتائج.
*أثارت الكامريات اليت زرعت يف مراكز
االمتحانات الكثري من ردود الفعل من قبل
املؤيدين واملعارضني لـما مسي «صفقة الـ 800
تقيمون التجربة؟
ألف دوالر»؟ كيف ّ
 رفضت منطق املؤامرة منذ البداية ،واليوم أتركالكالم يف هذه املسألة لـ 3أطراف :األساتذة
املراقبون والطالب وأهاليهم .بالنسبة إلينا ،أكدت
أن االمتحان ليس نزهة ،واملساواة
الكامريات ّ
بني املعلمني واملراقبني وبني املراقبني العامني
ومراقيب الصفوف ،ومل جيرؤ أحد على تهديدهم
إذا مل يستجيبوا للوائح «التوصية» بابن الوزير أو
ابن الضابط أو ابن الزعيم ،بل باتوا خيرجون من
املزورين.
مراكز االمتحانات بكرامتهم ،ورغم أنف
ّ
وقد ضمنت الكامريا للطالب اجملتهد إجراء امتحانه
بهدوء ،وجعلت العالمة مستحقة للممتحنني ،إذ ال
جيوز أن ينال الطالب  14من  20يف شهادة
الثانوية العامة ويرسب يف مباريات الدخول يف
اجلامعة اللبنانية أو املدرسة احلربية .ومن حسنات
الكامريات أنها خفضت حماوالت الغش بنسبة
متكنا من توقيف  11معلمًا،
ّ
 ،%60ومبساعدتها
وهم اليوم رهن التحقيق ،فإذا كانوا متعاقدين
سنصرفهم ،وإذا كانوا يف مالك الوزارة فسنتخذ
اإلجراءات التأديبية حبقهم ،وال تساهل يف هذا
امللف .وأريد أن أذكر أن خزينة الدولة مل تتحمل
قرشًا واحدًا ،والعقود أبرمت بني املناطق الرتبوية
والشركات من كل املناطق اليت تكفلت بالصيانة
ودفعت األموال من صناديق
ملدة  3سنواتُ ،
األهل يف املدارس .وهذه الكامريات ستبقى يف
املدارس الرمسية .أما املدارس اخلاصة فتولت
الكامريات اخلاصة بها.
*ماذا ستكون وظيفة هذه الكامريات يف
املدارس؟ مراقبة أداء املعلمني؟
 هناك أفكار كثرية ،منها أن جتري مراقبةصفوف مرحلة الروضات ملعرفة طريقة التعامل
مع األطفال.
*رمبا امللف األول الذي اصطدمتم به لدى تسلمكم
مهمات الوزارة هو ملف التعليم العالي اخلاص؟
وأخذ عليكم أنكم أعطيتم اإلذن مبالحقة املوظفني
يف املديرية حتى قبل االطالع على امللف؟
 مل أتردد يف إعطاء اإلذن للقضاء باستدعاءألن هذا حق الدولة والقضاء واجلامعات
املوظفنيّ ،
احملرتمة والطالب ،وبالفعل تبني أن هناك مشكلة
وهناك حتقيقات أجرتها خمابرات اجليش وفرع
املعلومات تدين عددًا من اجلامعات ،لذا تواصلنا
مع النائبة بهية احلريري ،وطلبنا العمل إلقرار
قانون جودة التعليم العالي اخلاص املوجود يف
اجمللس النيابي بشكل سريع كي نذهب إىل
اعتماد املؤسسات والربامج ،والذي نصر عليه
ملعاجلة هذه اجلامعات  -الدكاكني اليت فرخت منذ
عام  ،2000وليت معظمها مل يكن .هذه اجلامعات
اخلاصة املربرة ماليًا وغري املربرة تربويًا جيب أن
تقفل بعد تأمني البديل لطالبها ،وهلا تأثري كبري
أن
على اجلامعة اللبنانية .لكن نلفت النظر إىل ّ
الوزير ال يقفل اجلامعات ،بل هو من صالحية
جملس الوزراء الذي يصدر مرسوم الرتخيص.
طالبت بتعيني مدير عام للتعليم العالي،
إداريًا،
ُ
ولو بالتكليف ،لكون مصاحل الكثري من الطالب
ومعامالتهم متوقفة باستثناء املعادالت ،لكن هذا
الطلب ال يزال يصطدم باالعتبارات السياسية،
لكون املنصب حمسوبًا على طائفة معينة ،وليس
لدينا يف اإلدارة موظف فئة ثانية من هذه
الطائفة.
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مـقاالت وتـحقيقات

السلـطان الـجريح!
محمد نور الدين

َف ِشل «االنقالب» على نتائج انتخابات
رئاسة بلدية إسطنبول اليت جرت يف
 31آذار /مارس املاضيّ .
متكن مرشح
املعارضة ،أكرم إمام أوغلو ،من جتديد
انتصاره يف االنتخابات املعادة االحد
املاضي .لكن تبعات هذا االنتصار
ستكون أكرب بكثري من تبعات فوز 31
آذار ،يف ما لو أن رئيس حزب «العدالة
والتنمية» ،رجب طيب أردوغان ،اعرتف
بالنتائج حينها!
هي اهلزمية األثقل واألكثر تعبريًا
للرئيس الرتكي ،رجب طيب أردوغان،
شخصيًا .فهو الذي اختذ قرار إعادة
للمقربني منه ،يف
االنتخابات ،وقال
ّ
الثاني من أيار /مايو ،إن اإلعادة
ّ
مرشح «العدالة
ستسفر حتمًا عن فوز
والتنمية» بن علي يلدريم .وبعد
ذلك بأربعة أيام ،كانت اللجنة العليا
تقرر إعادة االنتخابات.
لالنتخابات
ّ
قررت إعادة
اللجنة
أن
حينها
املفارقة
ّ
انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكربى
وحدها ،على رغم أن الناخب كان وضع
ّ
املغلف االنتخابي أربع أوراق:
يف
واحدة النتخابات املختار ،وثانية للبلدية
احمللية ،وثالثة جمللس البلدية ،ورابعة
لرئاسة بلدية إسطنبول ،ومع ذلك
قررت اللجنة إعادة واحدة دون غريها،
ّ
ما ُ
اعترب فضيحة قانونية كبرية.
سجل ما يلي:
يف الدالالت والتبعات ُي ّ
ِ
يكتف أردوغان برفض نتائج
 -1مل
انتخابات  31آذار اليت وصل الفارق
فيها إىل  13ألف صوت فقط بني
يلدريم وإمام أوغلو ،وكان ميكن أال
ّ
تشكل هزمية ثقيلة له .بل إن الفارق
وصل أمس إىل مستوى قياسي مل
ّ
يتوقعه أكثر «املتفائلني»؛ إذ بلغ
يكن
ما يقارب  800ألف صوت .وهذا أمر ال
ميكن أن «يهضمه» أردوغان وال بأي
ّ
يتوقع
طريقة ،وأصابه جبروح ثخينة ال
أن يشفى منها بسهولة.
 -2تتضاعف اهلزمية بأن أردوغان جلأ
«حمرمة» وغري
إىل استخدام أسلحة
ّ
وأوهلا االستنجاد بزعيم
أهمها ّ
أخالقيةّ ،
«العمال الكردستاني» املعتقل
حزب
ّ
عبد اهلل أوجالن ،إذ إن الصوت الكردي
يف إسطنبول ،ويف غري إسطنبول ،كان
ّ
مرشحي املعارضة يف
حامسًا يف فوز
عدد كبري من املدن الكربى .لذا أرسل
أردوغان ،يوم اخلميس املاضي ،أحد
أساتذة جامعة توجنيلي ،علي كمال
أوزجان ،إىل أوجالن ،واستحصل منه
على رسالة ّ
خطية يدعو فيها أوجالن
ناخيب حزب «الشعوب الدميوقراطية»
الكردي إىل البقاء على احلياد .يف
الوقت نفسه ،استضافت قناة «تي
ري تي» الرمسية الرتكية الناطقة
بالكردية ،عثمان ،شقيق عبد اهلل
أوجالن ،وهو املدرج امسه على الئحة
اإلرهاب الرتكية .كذلك ،استضاف
أردوغان على عجل ،نيجرفان برزاني،
الرئيس اجلديد لـ»إقليم كردستان»،
يف قصر دوملا باهتشه يف إسطنبول،
يف زيارة ال م ّربر هلا وال تفسري سوى
ارتباطها بانتخابات إسطنبول .ثالث
رسائل «كردية» عكست تناقضات
وتوسله كل الوسائل،
خطاب أردوغان
ّ
مبا فيها من يصفهم باإلرهابيني،
الستعادة إسطنبول .ويف هذا السياق،
أظهرت النتائج املميزة ألكرم إمام
أوغلو أن الناخب الكردي يف إسطنبول
استجاب ،ليس ألوجالن ،بل لزعيم
«الشعوب الدميوقراطي» صالح الدين
دميريطاش ،املسجون بدوره ،مدركًا أن
رسالة أوجالن قد ُكتبت ،على األرجح،
حتت الضغط.

يقدم نفسه
 -3اعتاد أردوغان أن
ّ
دائمًا للناخب بصورة الضحية .لكن
املرة ،وكان
اآلية انقلبت عليه هذه
ّ
هو نفسه السبب فيها .فقد كانت
صورة إمام أوغلو بعد إبطال انتخابات
سرق منه
إسطنبول هي ذاك الذي ُ
االنتصار .فذهب إىل انتخابات اإلعادة
بصورة الضحية ،وكان انتصارًا أعظم
بكثري من انتصار  31آذار .وبعدما كان
الفارق حينها  % 0.25و  13ألف صوت
فقط ،إذا بالفارق أمس يصل إىل 9
 54( %مقابل  45يف املئة تقريبًا)،
والمس الـ 800ألف صوت (أربعة
ماليني و 700ألف صوت مقابل ثالثة
ماليني و 921ألف صوت ،بفارق 777
ألف صوت تقريبًا) مع نسبة مشاركة
عالية جدًا (اقرتع  % 85من الناخبني).
ويف سياق صورة الضحية نفسه ،فإن
أردوغان حاول إدخال املوتى يف السباق
االنتخابي ،عندما قال إن على الناخب
أن خيتار بني عبد الفتاح السيسي
«قاتل» حممد مرسي ،وبني بن علي
حتول مرشح املعارضة
يلدريم .وهكذاّ ،
أكرم إمام أوغلو إىل عبد الفتاح سيسي
آخر ،وكان ذلك ذروة يف االستثمار يف
وفاة مرسي وحتويل الدموع إىل أصوات
يف صندوقة االنتخاب .وقد فشل يف
ذلك فش ًال ذريعًا.

وصل الفارق إىل  % 54 ،9مقابل
 % 45تقريباً ،والمس الـ  800ألف
صوت

املرة
مرتني .يف
ّ
 -4فشل أردوغان ّ
األوىل يف خطاب التخوين والتهويل
بأن انتخابات  31آذار هي مسألة مصري
وبقاء لرتكيا ،فخسر إسطنبول وأنقرة
وأضنه ومرسني وأنطاليا وغريها.
املرة الثانية ،عندما ّ
ختلى عن هذا
ويف ّ
اخلطاب عشية انتخابات أمس األحدّ ،
ظنًا
الرد
منه أن الناخب ينسى وغيب ،فكان
ّ
الكبري يف صندوقة االقرتاع .وبالتالي،
فإن اخلطاب الفكري ألردوغان بعد
اليوم سيكون يف مأزق؛ فال التهديد
نفع وال االستعطاف جنح.
 -5لطاملا كان أردوغان هو سيد حزب
«العدالة والتنمية» .ومل يكن ينظر
إىل قادة احلزب اآلخرين سوى أدوات
مترد أحد عليه
لتحقيق طموحاته ،حتى إذا ّ
ّ
ختلص منه ورماه خارج أسوار القلعة
احلزبية .هكذا فعل مع عبد اللطيف
شينري وعبد اهلل غول وأمحد داود
أوغلو وعلي باباجان وبولنت أرينتش،
والكثري غريهم .اليوم ،مل يتبق معه
سوى «مدفع واحد ثقيل» هو بن علي
يلدريم .ومع إلغاء رئاسة احلكومة
ّ
وتولي أردوغان رئاسة احلزب ،ومع
للمرة الثانية خالل أقل
يلدريم،
هزمية
ّ
من شهرين يف انتخابات أمس ،يكون
أردوغان قد أحرق املستقبل السياسي
ليلدريم ،الناجح كرجل أعمال ومشاريع
هندسية ،ليخلو احلزب من أي شخصية
سيسهل بالتأكيد
ذات وزن .وهذا
ّ
والتمرد
احلزب
داخل
عمليات االنشقاق
ّ
على أردوغان ،خصوصًا أن داود أوغلو
يتحركون منذ
وعبد اهلل غول وباباجان
ّ
أشهر لتأسيس حزب أو أكثر يأخذ من
قاعدة «العدالة والتنمية» ويضعفه
ويضعف معه أردوغان .وميكن القول
إن خسارة إسطنبول االحد املاضي
ّ
حتلل حزب «العدالة
قد تكون بداية
ّ
وتفككه.
والتنمية»
 -6ستحرم خسارة أردوغان لبلدية
واملقربني منه من
إسطنبول حاشيته
ّ
والتصرف بعشرات مليارات
االستفادة
ّ
الدوالرات على مزاجهم ويف مشاريعهم
اخلاصة ،خصوصًا أن اقتصاد إسطنبول

وحده
يؤمن حواىل  %30من الناتج
ّ
القومي الرتكي واجلزء األعظم من
صادرات تركيا .خسارة إسطنبول
إضعاف اقتصادي مهم لقوة «العدالة
والتنمية» واحلاشية.
 -7هزمية االحد املاضي هي نتيجة طبيعية
خلطأ أردوغان يف حتويل التفاف القوى
السياسية حوله بعد حماولة االنقالب
ّ
خطة لتغيري
العسكرية الفاشلة ،إىل
النظام السياسي إىل رئاسي حيصر
مهمشًا األحزاب
الصالحيات بيده وحده،
ّ
األخرى .فكانت النتيجة غضب املعارضة
ضده ،وانقسام حزب «احلركة
وتوحدها ّ
ّ
ّ
اجليد» الذي
«احلزب
ل
ليتشك
القومية»
ّ
كان له ،يف سياق احلاجة ألي نقطة
انتخابية ،دور مهم يف إسقاط بن علي
يلدريم ،حيث نال احلزب حواىل %7
يف انتخابات  31أيار .وبد ً
ال من نظام
برملاني يتيح له البقاء يف السلطة فرتة
طويلة ،فقد أعطى أردوغان أولوية
إلنشاء نظام رئاسي حيتاج فيه إىل
الفوز بـ % 50على األقل ،وهو ما بدأت
عالمات فشله أمس األحد.
 -8يف املقابل ،فإن خطاب أكرم إمام
قدم
أوغلو ،بعد فوزه االحد املاضيّ ،
مميزة تتجاوز رئاسة
شخصية سياسية
ّ
بلدية إسطنبول .خرج خبطاب بعيد عن
مادًا يد التعاون
التشفي واحلقد،
ّ
واملصاحلة لرئيس اجلمهورية ،وهو
خطاب ال يتناسب مع الصورة املعروف
بها أردوغان أمام الرأي العام .خطاب
إمام أوغلو أمس ،الداعي إىل أن يكون
ممث ًال لكل فئات الشعب الرتكي ،أعاد
االعتبار للعلمنة يف تركيا وألتاتورك
يف مواجهة محلة تديني النظام وأسلمة
الدولة .كان اخلطاب خطاب «الزعيم
اجلديد» لرتكيا ،واملرشح القوي
للمعارضة لرئاسة اجلمهورية بوجه
أردوغان عام  .2023كما أن إمام
أوغلو وضع الكرة يف ملعب أردوغان
للتعاون ،ألن االنطباع أن «العدالة
والتنمية» ،كونه ميلك أكثرية يف جملس
البلدية وكونه هو السلطة السياسية،
سوف حياول إضعاف إمام أوغلو يف
رئاسة البلدية من خالل عدم التعاون
معه وإظهاره مبظهر العاجز.
 -9ستكون للهزمية تبعات على اإلسالم
السياسي الرتكي الذي سيجد نفسه
للمرة األوىل بدون قيادة فعلية ،عدا
ّ
شخص أردوغان ،وأمام هزمية كبرية
ّ
يتوقعها ،األمر الذي سيدفعه
مل يكن
إىل مراجعة مرحلة بكاملها ،مع ما ميكن
ّ
يتخلل ذلك من صراعات وتصفيات
أن
وحتميل مسؤوليات.
 -10ليست هذه هزمية يف معركة داخلية
فقط .فأردوغان كان حياول دائمًا أن
يظهر مبظهر الزعيم القوي داخليًا
ليستخدم هذه القوة ورقة يف سياساته
سواء اعرتف أردوغان أم ال،
اخلارجية.
ً
فإن انتخابات أمس األحد ستضعف
اخلارجية،
سياساته
يف
مواقفه
وستظهره مبظهر الزعيم الذي فقد أو
بدأ يفقد قاعدته والدعم الشعيب له،
وسيتعامل اخلارج معه على أنه الرجل
املثخن باجلروح أو «البطة العرجاء»،
خصوصًا أن ليس من انتخابات قريبة
يسعى أردوغان من خالهلا إىل االنتقام
من هزمية أمس ،وهو الذي كان يقول
الرد على اخلصوم هو يف
دائمًا إن
ّ
صندوقة االقرتاع .وستبقى بالتالي
ّ
كظله حتى العام
هذه اهلزمية ترافقه
 ،2023ما مل تتم الدعوة النتخابات
مبكرة هنا أو هناك.
تركيا ،بعد انتخابات أمس األحد
املاضي ،دخلت ،بكالم إمام أوغلو،
مرحلة جديدة .وليس مبالغة القول
العد العكسي ملرحلة بكاملها قد
إن
ّ
ّ
سيتوقف شعار «كل
بدأ فع ًال ،فيما
شيء سيكون مجي ًال جدًا» على أداء إمام
أوغلو ،ووحدة املعارضة.

قائد اجليش مرشحاً رئاسياً ...من بوابيت
واشنطن والرياض
هيام القصيفي
بني زيارتي قائد اجليش العماد
جوزف عون لواشنطن والسعودية،
ارتفعت وترية الكالم عن دخوله نادي
املرشحني للرئاسة .الطريق ال تزال
طويلة ،ال سيما أن دون وصوله مرشح
العهد االول!
يف غمرة االنشغال يف أيار الفائت
بتظاهرات العسكريني املتقاعدين،
على خلفية املوازنة ،غادر قائد اجليش
العماد جوزف عون اىل الواليات املتحدة
األمريكية ملدة اسبوع .ورغم ما تردد
من انتقادات عن توقيت الزيارة،
كان التربير يف املواعيد اليت ال ميكن
إلغاؤها مهما كانت االسباب تستدعي
بقاء قائد اجليش يف بريوت .والواقع
ان جدول املواعيد كان الفتًا ،حتت
عنوان املساعدات العسكرية االمريكية
اىل اجليش ،سواء يف البنتاغون أم
الكونغرس.
وفيما ينشغل لبنان مبتابعة تطورات
التوتر العسكري االمريكي االيراني
ومن خلفهما السعودي ،زار قائد
اجليش الرياض وتسلم من نظريه
السعودي ،رئيس هيئة األركان العامة
فياض بن حامد الرويلي ،وبتكليف من
امللك سلمان ،وسام امللك عبد العزيز
من الدرجة املمتازة.
بقدر ما استحوذت الزيارة االوىل على
اهتمام الديبلوماسيني والسياسيني
يف بريوت ،كانت الزيارة الثانية الفتة
بتوقيتها وما يرتدد من معلومات حوهلا،
كونها تتخطى اطار الزيارة الرمسية،
نظرًا اىل املوقع السياسي احلالي
للرياض يف املعادلة االقليمية ،والتوتر
القائم حاليًا ،وما ميكن ان يرتك ذلك
من أثر على حيثية اجليش ،اضافة اىل
ان العالقة بينه وبني السعودية ،كإطار
عسكري ،سبق ان تأثرت بفعل جتميد
اهلبة السعودية للجيش.

ال ميكن فصل الزيارتني ،حبسب مصادر
ديبلوماسية غربية معنية ،إحداهما عن
األخرى .فواشنطن غري بعيدة عن زيارة
عون اىل الرياض ،وعن الدفع يف اجتاه
استعادة احلرارة بني الطرفني .لكن
البعد اآلخر للزيارتني ليس عسكريًا
بطبيعة احلال ،بل رئاسي بامتياز،
رغم ان كل ما أحيط بهما عسكري
حمض .اساسًا ال يستبق قائد اجليش
وال يدخل يف أي حبث سياسي خارج
اطار املؤسسة العسكرية ،ويرفض
النقاش حوله ،ويعرف متامًا حدود
اللعبة الرئاسية .فهو آت اىل مؤسسة
خربت انتقال قائدين هلا ،بعد الطائف،
اىل قصر بعبدا ،وكاد الثالث يصل لوال
مطبات اللحظات االخرية .لكنه يدرك
سلفًا حجم العقبة اليت تواجهه ،يف حال
طرح هذا االستحقاق يف صورة جدية
وعلنية ،وهي وجود مرشح رئاسي اول
لدى العهد ،أي الوزير جربان باسيل.
ّ
يفضل خيارا
ليس سرًا أن باسيل كان
آخر لقيادة اجليش غري القائد احلالي،
وليس سرًا ايضًا أن رئيس اجلمهورية
يصر على
ميشال عون كان وال يزال
ّ
جوزف عون قائدًا للجيش ،ويكن له كل
ود واحرتام .وقائد اجليش حافظ منذ
ّ
توليه مهماته على احرتام موقع الرئاسة
ومل يرد طلبًا هلا .لكن هذا االمر خيتلف
متامًا يف حال طرح اسم قائد اجليش
مرشحًا جديًا للرئاسة ،ألن رئيس
اجلمهورية سبق أن أعلن مرشحه ،أي
باسيل ،بكل وضوح .واالخري ،حبسب
معلومات املصادر الديبلوماسية نفسها،

وترددها أوساط حملية ،ال ينكر بعض
ّ
جفاء لقائد اجليش ،وال يتصرف معه
اال على قاعدة أنه قائد للجيش فحسب
ولن يكون مرشحًا .حتى إنه مل يرحب
بزيارة عون اىل الواليات املتحدة ،ومل
يالقه السفري اللبناني غربيال عيسى
باحلفاوة نفسها اليت استقبله بها يف
الزيارة السابقة ،علمًا بأن موقع باسيل
يف واشنطن (كما يف الرياض) ،حبسب
املصادر ،ال يزال متعثرًا ،ومل يتمكن
من عقد لقاءات على املستوى املطلوب.
واللقاءات اليت جيريها مع املوفدين
االمريكيني يف بريوت ،ليست سوى
حبكم موقعه الوزاري ،وليس كرئيس
التيار الوطين وال كمرشح رئاسي.
تتصرف واشنطن حاليًا مع اجليش
بأنه ال يزال ،مع مصرف لبنان،
املوقعني االكثر ضمانة لنفوذها يف
لبنان ،وصمام األمان للوضعني االمين
والنقدي ،وتتصرف مع حاكم املركزي
وقائد اجليش كمرشحني دائمني
للرئاسة .لكن ما مييز االول عن الثاني،
هو ان االول يتالءم مع متطلباتها وال
يرتك ثغرة اال ويسدها يف اطار التعاون
بينهما ،وخصوصًا يف ملف العقوبات
على حزب اهلل .أما الثاني ،فرغم أنه
رحبت
نسج عالقات جيدة معها ،وهي ّ
اختياره ،وأثبت حياد اجليش يف أكثر
من استحقاق ،اال أنها ال تزال تنظر
حبذر اىل عالقة اجليش حبزب اهلل ،ال
سيما ان القائد احلالي مرتبط سياسيًا
برئيس اجلمهورية الذي ترى فيه حليفًا
للحزب ،علمًا بأن موفديها مسعوا من
االثنني كالمًا واحدًا حول رفض الدخول
يف أي مواجهة مع حزب اهلل ،ألن ذلك
يؤدي اىل حرب اهلية ،وكالهما ال
يريدان ذلك.

ال ينكر باسيل بعض جفاء لعون،
وال يتصرف معه اال كقائد الجيش
فحسب ولن يكون مرشحاً

منذ فرتة غري قصرية انضم قائد اجليش
رمسيًا اىل قائمة املرشحني للرئاسة،
وهذا االمر ليس جديدًا على موقع
قيادة اجليش .اجلديد فيه سيكون يف
شكل الصراع الذي سيتخذه يف مقابل
مرشح ال تهدأ حركته ولن يقبل حكمًا
مبرشح منافس «من قلب البيت»،
فيما رأس املؤسسة العسكرية حمكوم
بأال يتحرك اال ضمن ما متليه عليه
وظيفته .لكنه ،كما حاكم مصرف لبنان
تعرض أخريًا ،ايضًا ،هلجوم من
الذي
ّ
باسيل ،سيستفيد من الظروف اليت
أرساها العهد احلالي .فشعار الرئيس
القوي خلق حتى اآلن ما يكفي من
املشكالت ومن النقزة السياسية لدى
احللفاء واخلصوم على السواء .ورغم
ان هذا الشعار بات يشكل مرجعية
اساسية للمرشحني املعلنني رمسيًا
ويتحركون على اساسه (رئيس حزب
القوات اللبنانية الدكتور مسري جعجع
ورئيس تيار املردة سليمان فرجنية
وباسيل) ،كي يأتي رئيس هو االقوى
يف بيئته ،فان كثرة االرباكات اليت
خلقها العهد وحزبه ستقف عائقًا امام
اإلتيان برئيس قوي آخر ،يفرض إيقاعه
وحده على اجلميع .وهنا يكمن حتدي
املرشحني «االقوياء» ،الن الالئحة
هذه املرة سيدخلها مرشحون من خارج
النادي ،وبرتحيب من القوى السياسية
اليت أنهكها الرئيس القوي .وبعضهم
ويسوق لنفسه
بدأ يطرح امسه جبدية
ّ
يف لبنان واخلارج.
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املئات من عمال ومتعهدي البناء حيضرون مؤمتر السالمة أوالً لـ Toplace

حضر أكثر من  300عامل ومتعهد بناء وشخصية صناعية مؤتمر «الصحة
والسالمة يف مجال العمل» ( )WHSالتي عقدت طوال يوم  20حزيران
الجاري يف مسرح برايان براون يف بانكستاون حيث ان الهدف من اقامته
منع وقوع حوادث يف مكان العمل.
وقد اقامت املؤتمر مجموعة  ،Toplaceوهي أحد أكثر مطوري العقارات
ً
نشاطا يف أسرتاليا ،التي لديها حاليًا حوالي  3آالف شقة قيد اإلنشاء.
والنجاح الباهر ،الذي حالف هذا املؤتمر ،ربما يشري إىل الحاجة إىل مزيد
من املؤتمرات املماثلة التي تركز يف مجال التعليم يف مجال السالمة.
وإىل جانب مجموعة  ،Toplaceحضر املؤتمر ،الذي استمر من الـساعة
الـ  8،30صباحا حتى الـ  5من بعد الظهر ،شركاء يف صناعة البناء
والتطوير منها  Mates in Constructionو Foundation House
و  The Jonah Groupو  SafeWorkو Sparke Helmore
 ، Lawyersوتحدث فيه مدير عام  Toplaceو  Jean Nassifو
( Patrizia Cassanitiالتي فقدت ابنها البالغ من العمر  18عامًا
بشكل مأساوي) ،يف حادث انهيار السقاالت يف ماكواري بارك يف 1
نيسان  )2019وخرباء آخرون.
وقال السيد ناصيف إن سالمة العمال يف صناعة البناء والتشييد
ومواقع البناء يجب أن تظل دائمًا على رأس أولويات كل مطور وشركة
إنشاءات.
واضاف يقول «تتصدر شركة  Toplaceصناعات البناء والتشييد
يف حقل الصحة والسالمة يف مجال العمل ( )WHSمن خالل التواصل
والتعليم األفضل .وقال السيد ناصيف« :نحن نعتني» بـمواطنينا مع
«ضمان أعلى مستويات الجودة والسالمة واالمان يف منشآتنا واعمالنا
التطويرية».
بدورها شكرت السيدة كاسانيتي  Cassanitiمجموعة Toplace
قائلة «إنني أقدر ما تقوم به مما يجعل الوعي بالسالمة لجميع العمال
مهما للغاية وعلى رأس االولويات».
وتم عرض لقطات فعلية ملأساة السقالة التي اودت بحياة ابنها على
الحضور يف الفرتة التي سبقت كلمة السيدة كاسانيتي.
وقالت السيدة كاسينيتي ،التي اغرورقت عيناها بالدموع ولكنها
بقيت متمالكة االعصاب« ،أنا هنا اليوم والدة يف مهمة (mother of a

 )missionللتأكد من عدم ذهاب أي عامل آخر يف أسرتاليا للعمل وال
يعود أبدًا».
وكان من بني املتحدثني اآلخرين يف املؤتمر ندى وينتزل من Jonah
 Groupوغريهم من الخرباء يف هذا املجال للتثقيف بشأن تجنب
اإلصابات وثقافة العمل والجوانب الحاسمة األخرى لجعل مواقع البناء
آمنة قدر اإلمكان.
وقالت مديرة مجموعة  ، Toplaceالريسا معوض ،إن مؤتمر «الصحة
والسالمة يف مجال العمل» ( )WHSفاق توقعات الحضور ،واكدت على
مدى أهميته ،آملة أن يكون هذا املؤتمر بداية القامة املزيد من مؤتمرات
ومنتديات الوعي بالسالمة يف صناعة البناء والتطوير.
وقد جرى تنظيم «ندوة التوعية بالسالمة لعمال البناء يف املجتمع
العربي» للمساعدة يف التغلب على الحواجز اللغوية التي يواجهونها
يف مواقع العمل .وكانت كلمات العديد من املتحدثني الخرباء ذات صلة
بسالمة جميع عمال البناء والصناعة ككل.
وتشمل مشاريع  Toplace Groupالحالية قيد اإلنشاء Skyview
يف  Castle Hillو  Jolyn Place in Roseberyو Pemberton
 on the Parkيف  Botanyو  East Square in Mascotو Astral
 Apartments in Granvilleو .The Grand in Kellyville
وتشرك  Toplaceاآلالف من املقاولني واملستشارين واملزودين ذوي
السمعة الطيبة وذوي الخربة ،وتتبع سياسة «السالمة دائمًا أو ً
ال».
وتعد  Toplace Groupواحدة من أكرب شركات البناء والتشييد
والتطوير العقاري ذات امللكية خاصة يف أسرتاليا وقد انجزت العديد
من املباني السكنية واألجنحة التجارية ومراكز التسوق يف جميع أنحاء
سيدني  ،نيو ساوث ويلز.
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عشاء حاشد وجامع لالحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية ( )AFICيف نهاية الكونغرس السنوي الـ 55

الرئيس د .راتب جنيد

الوزير ديفيد كوملان

ديفيد تايلور

الشيخ شادي السليمان

النائب طوني بورك

النائب جهاد ديب

السفري عزت عبد الهادي

د .جنيد مع النواب كوملان وبورك وديب وفولتز والقائم باالعمال السعودي ال دغرير

النواب ديفيد كوملان وطوني بورك وجهاد ديب

علي كرنيب وعقيلته وغسان بلوط

طالل الشيخ ،كازي وحضور

الحاج علي ديب والبري وهبه وحضور

أقام االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية ( )AFICحفل عشاء حاشد يف
ختام الكونغرس الـ  55وذلك مساء يوم السبت املاضي يف صالة االحتفاالت
يف .Stamford Plaza Sydney Airport
وكان يف مقدمة الحضور ،اضافة اىل اللجنة االدارية لالتحاد وممثلي املجالس
االسالمية يف اسرتاليا املنضوية تحت مظلة افيك وبعض رؤساء االتحاد
السابقني ،وزير الهجرة الفيدرالي النائب ديفيد كوملان ممثال رئيس الوزراء
سكوت موريسون ،النائب الفيدرالي طوني بورك ممثال زعيم املعارضة
الفيدرالية انطوني ألبانيزي ،النائب جهاد ديب ،النائبة ليندا فولتز،
عضوا املجلس التشريعي يف نيو ساوث ويلز رئيس الحزب الديمقراطي
املسيحي القس فريد نايل وانطوني دادام ،السفري الفلسطني عزت عبد
الهادي وعقيلته ،القائم باالعمال يف السفارة السعودية احمد ال دغريي،
عثمان بن باديل السكرتري االول يف السفارة املاليزية ،هريو سابوبو قنصل
عام اندونيسيا ،ماليح كاراالر ممثال السفري الرتكي ،ابراهيم لطيف ممثال
شرطة غرب اسرتاليا ،الربوفيسور ديفيد تايلور ،الشيخ يحيى صايف،
الشيخ رياض الرفاعي ممثال دار االفتاء يف لبنان ،الشيخ شادي السليمان،
رئيس بلدية ليفربول علي كرنيب وعقيلته وعضو البلدية غسان بلوط،
عضو بلدية كانرتبري بانكستاون بالل الحايك ،وعدد كبري من القيادات
الدينية االسالمية والفاعليات ،والزميل انطونيوس بو رزق رئيس تحرير
جريدة امليدل ايست هريالد.

انه لفخر كبري لي ان ارحب بكم يف عشاء الكونغرس السنوي الـ 55
لالتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية ( ،)AFICانه الكونغرس الثاني
ملجلس االدارة الذي أترأسه وانا يف غاية السرور للتغيريات التي حصلت
يف افيك يف السنتني االخريتني ..لقد ركزنا ،مجلس االدارة التنفيذية
وانا ،خالل السنتني املنصرمتني ،على انهاء املشاكل القانونية بما فيها كل
املسائل املالية للمدارس ومن ضمنها مدرسة امللك فهد ..بفضل اهلل عز
وجل كل املشاكل واملسائل القانونية اصبحت وراءنا ،ومنها:
 النزاعات القانونية من ضمنها مدرسة امللك فهد التي حـُلت بالكامل.لدينا مخطط مالي ،صدق عليه البنك ،وبموجبه يصبح االتحاد متحررا منالديون خالل  5سنوات ..لقد دفع االتحاد  1،4مليون دوالر من ديونه يف
االشهر الـ  12املاضية.
 كتبت املفوضية االسرتالية الخريية وغري الربحية رسميا لالتحاد تعلمهبرضاها عن أنظمة وعمليات ادارتنا الجديدة.
واضاف الدكتور جنيد يقول لقد حان الوقت االن لنتطلع قدما وابقاء املاضي
يف عقولنا للتأكد من عدم تكرار ما حصل مجددا ،اننا بحاجة االن للرتكيز
على املستقبل ووضع اسرتاتيجيات وخطط يحتاجها مجتمعنا.
وتابع يقول نريد ان يقوم االتحاد بدوره كهيئة رئيسية تمثل مجتمعنا ..ان
مجتمعنا عانى من غياب الصوت الوطني حول املسائل الهامة لنا .لقد بدأنا
العمل بالفعل ،ففي االشهر الـ  12املاضية كانت لنا مواقف علنية قوية حول
عدة قضايا من ضمنها:
 فلسطني ..الصراعات يف عدة بلدان التي تنعكس على املسلمني..العنف العائلي ..اسالموفوبيا وهناك الكثري مثل هذه يف التقرير السنوي
نفسه .
وقال رئيس االتحاد نريد وضع اولوية وترتيب للربامج التي تعود بفائدة
مباشرة ملجتمعنا .ان مجالس والياتنا ومقاطعاتنا واعضاء املجتمع قاموا

الشيخ يحيى صايف

الشيخ رياض الرفاعي

د .جنيد مع النائبني ديفيد كوملان وجهاد ديب وحضور

احمد ال دغرير يتوسط رئيس االتحاد راتب جنيد ونجله عمر

كلمة رئيس االتحاد الدكتور راتب جنيد

قدم فقرات الحفل السيد كاظم أيتس ثم تليت ايات من الذكر الحكيم،
وبعدها قدم السيد ايتس رئيس االتحاد الدكتور راتب جنيد ومما جاء يف
كلمته :
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

رئيس االتحاد السابق حافظ قاسم وفؤاد االشوح وحضور
بعمل رائع على االرض ولكن هناك مسائل تؤثر على املجتمع بشكل عام
ينبغي ان تلعب الهيئات الوطنية ومن ضمنها افيك دورا بشأنها.
اضاف يقول وفيما نتابع االصالحات املالية ،فان دورنا كهيئة رئيسية بناء
االمكانية داخل مجتمعنا لجعل هذه االنواع من املشاريع مستدامة ان شاء
اهلل ..وكما قلت هناك افكار للمستقبل ذات مستوى عال وسوف ننخرط
معكم جميعا لنبني اسرتاتيجية رسمية يف االشهر الـ  12املقبلة.
وقال بنعمة اهلل تعاىل اشعر بالتواضع يف لعب دور الرئيس معرتفا
باملسؤوليات الكبرية التي يلقيها على عاتقي واسأل اهلل تعاىل ان يمنحني
القوة والحكمة ملخاطبة هذه التحديات من خالل االستشارة املستمرة
ولضمان ان ندير افيك ملصلحة املجتمع بما أوتينا من قدرة ان شاء اهلل..
واشكر اعضاء اللجنة التنفيذية ومجالس الواليات ،رؤساء ولجانا واصدقاء،
لتوفريهم النصيحة واالستشارة ..اشكركم واشكر كل من انخرط يف العمل
االجتماعي ،وفيما نحن متطوعون لهذه االدوار كوظيفة بشكل كامل ففي
السنة املنصرمة امضيت وقتا طويال بعيدا عن منزلي وعائلتي يف بريث
ولم يكن باستطاعتي فعل ذلك لوال دعم عائلتي وخاصة زوجتي ..العمل
االجتماعي هو شراكة وبدون دعمها لم استطع القيام به ..اريد ان اقول
لزوجتي ولشركائي يف العمل االجتماعي شكرا لكم.
فلقبل اهلل تعاىل جهودنا ونتعهد للمسلمني يف اسرتاليا انجاز االهداف
الرئيسية لخدمة مجتمعنا ..والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وتحدث يف املناسبة الوزير ديفيد كوملان والنائبان طوني بورك وجهاد
ديب واملشايخ يحيى صايف ورياض الرفاعي وشادي السليمان والسيد
ديفيد تايلور.
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اعــالنات

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

جلميع حاجاتكم من قطع غيار وتبديل لكافة األدوات الكهربائية للمنازل
واحملالت التجارية من غرف التربيد وبرادات املنازل واحملالت على أنواعها.
لدينا مكيفات هواء للمنازل واحملالت التجارية مع قطع غيار وتبديل هلا.
مهندسونا وخرباؤنا مستعدون لتقديم النصائح واالرشادات
اجملانية للزبائن.

لالتصال بـ :نوفل 0401440011 :أو ألن0418690009 :
45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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إعــالن

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن
املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
 Package Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

نسهر على راحة الزبائن
165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au
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قـضايا

تفريط بالسالمة العامة مقابل مداخيل للخزينة!
املعمار جاد تابت  -نقيب املهندسني
أقرت اللجان النيابية مشروعي قانونني
ّ
من شأنهما أن يؤثرا تأثريًا بالغًا على
التنظيم املدني واستعماالت األراضي
يؤديا
يف كافة املناطق اللبنانية ،وأن ّ
اىل مزيد من التشويه للبيئة املعمارية
وزيادة الضغط على شبكات البنى
التحتية واملواصالت والنيل من السالمة
العامة.
املشروع األول (املوضوع على جدول
أعمال جلسة اليوم) يرمي إىل تسوية
خمالفات البناء الواقعة بني 1971/9/13
املسمى
والثاني،
و.2018/12/31
ّ
يتعلق
«قانون الواجهة اخلامسة»،
بالسماح بإضافة طابق جديد على األبنية
املوجودة واملستحدثة يف كافة املناطق.
وقد كان لنا ،كنقيب للمهندسني،
موقف واضح خالل اجتماعات اللجان
اليت ناقشت املشروعني وأقرتهما،
أكدنا فيه أنه ال جيوز التفريط بأبسط
مبادئ التنظيم املدني والتساهل
مع مستلزمات السالمة العامة مقابل
استيفاء رسوم إضافية حلساب صندوق
اخلزينة املركزي والبلديات.

تحويل االستثناء اىل قاعدة؟

يرتكز مشروع قانون تسوية خمالفات
البناء على املبادئ نفسها اليت اعتمدها
القانون رقم  )1994/3/24( 324الذي
هدف اىل تسوية خمالفات البناء الناجتة
مرت
عن الظروف االستثنائية اليت ّ
بها البالد خالل سنوات احلرب .وإذا
كانت لقانون  1994مربراته نظرًا للحالة
االستثنائية الناجتة عن غياب الدولة
وأجهزة الرقابةّ ،
إال أن املشروع اجلديد
حيول االستثناء إىل قاعدة.
من شأنه أن ّ
إذ كيف يراد للمواطن أن حيرتم أنظمة
نصت عليه
البناء ويلتزم تطبيق ما
ّ
املشرع يصدر ،دوريًا،
عندما يدرك أن
ّ
قوانني لتسوية املخالفات .فمشروع
القانون املقرتح هو السادمسن نوعه
منذ عام  .1964واالستمرار يف هذا
النهج من شأنه أن يطال صدقية
القوانني ويضرب عرض احلائط بهيبة
الدولة.
ما يزيد األمر سوءًا أن األسباب املوجبة
تنص على ان من أهداف املشروع اجلديد
تسوية املخالفات اليت شيدت استنادًا
اىل تصاريح واجازات غري قانونية،
كالتعاميم املتعاقبة اليت أصدرها وزراء
الداخلية ومسؤولو األجهزة األمنية أو
تلك الصادرة عن مراجع غري خمتصة،
وكان لنقابة املهندسني موقف واضح
تكرس الفوضى
بأن هذه التعاميم
ّ
وتشجع على خمالفة القوانني،
العمرانية
ّ
ثم تفرض غرامات ورسومًا مضاعفة
لتشريع هذه املخالفات.
يشمل مشروع القانون تسوية كافة
أنواع املخالفات على األمالك اخلاصة
مبا فيها خمالفات عوامل االستثمار
وإقامة البناء على عقار غري صاحل للبناء
وخمالفة االرتفاع األقصى وعدد الطوابق
حتددها أنظمة املنطقة واملخالفات
اليت ّ
اليت تطال األقسام املشرتكة للبناء.
كما تشمل األبنية املنشأة ضمن
الرتاجعات عن اجلار والرتاجعات العائدة
املصدقة وضمن
للطرق والتخطيطات
ّ
الرتاجع عن األمالك العامة والرخص
والتسويات املعطاة خالفًا للقوانني
واألنظمة منذ  .1994/3/24وهو ،بذلك،
يضرب كل مفاهيم التخطيط املدني
واألطر القانونية اليت تنظم عملية البناء.
صحيح أنه يستثين تسوية املخالفات
احلاصلة ضمن ارتفاقات الطريان
والتعدي على األمالك العامة
املدني
ّ
البحرية والنهرية وعلى الرتاجعات عن
هذه األمالك واملخالفات ضمن احملميات
الطبيعية ويف مناطق محاية اآلثارات.
لكن التشويه الذي سينتج عنه سيطال

البيئة العمرانية يف مدننا وقرانا ،ويؤدي
اىل استباحة األراضي الزراعية واألحراج
ويكرس املخالفات
واملواقع الطبيعية،
ّ
يف العقارات اخلاصة املتامخة لألمالك
العامة البحرية والنهرية (مشروع «ايدن
باي» مث ًال) أو املنتجعات املخالفة املقامة
على طول الشواطئ اللبنانية .ومن جهة
أخرى ،يضرب املشروع عرض احلائط
مببادئ السالمة العامة والوقاية من
الزالزل .إذ أن املباني املخالفة أقيمت
من دون احرتام اآلليات اليت تهدف إىل
تأمني متانة البناء ،يف وقت تتزايد
املهددة باالنهيار يف
ظاهرة املباني
ّ
كل املناطق .وهذا يدل على استخفاف
خطري بسالمة املواطنني قد تكون له
تعرض لبنان لزلزال
نتائج كارثية إذا
ّ
شبيه بزلزال سنة .1956

طابق مرّ جديد؟

املسمى «الواجهة
أما مشروع القانون
ّ
اخلامسة» فيهدف اىل تعديل قانون
البناء رقم )2004/12/11( 646
وتعديل املرسوم التطبيقي رقم 15872
( )2005/12/12للسماح بإضافة طابق
جديد على األبنية القائمة واملستحدثة
يف مجيع املناطق ،من دون احتسابه
معدالت االستثمار وعدد الطوابق
يف
ّ
حتدده أنظمة
واالرتفاع األقصى الذي
ّ
البناء.
واذا كان املشروع انطلق أساسًا ،كما
يظهر يف األسباب املوجبة ،من رغبة
املشرع يف تنظيم استعمال ثكنات
ّ
القرميد اليت يقوم بعض املالكني
بإحلاقها بالطابق األخري عرب فتحة غري
قانونية يف السقف املشرتك ،أو
رفع ثكنة القرميد لتأمني علو كاف
الستعماهلا كمسكن إضايف بعد احلصول
على رخصة اإلسكانّ ،
اال أن صيغته
أقرتها جلنة األشغال
النهائية  -كما
ّ
العامة والنقل والطاقة واملياه ّ -
ختطت
وشرعت إلقامة طابق
هذه االعتبارات،
ّ
إضايف جديد على كل األبنية املوجودة
احملدد
واملستحدثة يف كافة املناطق
ّ
فيها عدد الطوابق وارتفاع البناء ،على
أن يكون سقف هذا الطابق املنحدر
مغطى بشكل كامل بالقرميد ،أو مبواد
جيري حتديدها من قبل اجمللس األعلى
للتنظيم املدني ،وعلى أن يتضمن ما ال
ّ
يقل عن  %15من مساحة هذا الطابق
لوحات مشسية لتوليد الطاقة.
حيدد فيها
أما يف املناطق اليت ال
ّ
نظام البناء عدد الطوابق وارتفاع
األبنية ،فينص مشروع القانون على
أنه ميكن زيادة ما يوازي  %25من
مساحة العقار على عامل االستثمار يف
األبنية املوجودة واملستحدثة ،على أن
تقتصر هذه الزيادة على طابق واحد يف
العقارات املبنية واملفرزة ،وعلى أن
حيددها
يكون الطابق األخري مغطى مبواد ّ
اجمللس األعلى للتنظيم املدني ،وأن
يتضمن ما ال يقل عن  %15من مساحة
هذا الطابق لوحات مشسية لتوليد
الطاقة ،مع حلظ حديقة بنسبة ال تقل
عن  %40من مساحة السطح األخري.
األثر املباشر األول للمشروع هو زيادة
معدالت االستثمار يف كافة األراضي
ّ
اللبنانية .وباستثناء بريوت وطرابلس
وبعض املناطق املدينية ،حيث تفوق
معدالت االستثمار احلالية %100
ّ
من مساحة العقار ،فان الزيادة يف
معدالت االستثمار الناجتة عن مشروع
ّ
القانون تبلغ  %25على األقل يف باقي
املناطق ،وهي قد تصل اىل  %50يف
معدالت
مناطق ريفية .هذه الزيادة يف ّ
االستثمار تعين زيادة يف الكثافة
السكانية ،مما سينتج ضغطًا اضافيًا
على البنى التحتية واملواصالت ،ويزيد
املشاكل الناجتة عن استهالك الكهرباء

واملياه والصرف الصحي وشبكات
الطرق والنقص يف مواقف السيارات.
واجلدير بالذكر أن اجمللس األعلى
للتنظيم املدني تلقى كتابًا من وزيرة
الطاقة واملياه (رقم  43ص/1تاريخ
 )2019/2/12أحاله اليه وزير األشغال
العامة والنقل ،تطلب فيه الوزيرة
التشدد يف عدم إعطاء رخص بناء
واسكان لألبنية اليت تشاد يف املناطق
الريفية خارج املناطق السكنية ،لتفادي
الضغط املتزايد على شبكات البنى
سيما جلهة معاجلة الصرف
التحتية وال ّ
الصحي .كما أن الزيادة يف معدالت
االستثمار الناجتة عن مشروع القانون
ستؤدي اىل مزيد من االكتظاظ يف
مدننا وقرانا ،واىل مزيد من االختناق
يف املناطق املبنية اليت تعاني أص ًال من
كثافة سكانية مرتفعة.
أما إذا كان مشروع القانون يهدف اىل
واحلد
«جتميل» الواجهة اخلامسة لألبنية
ّ
من التشويه احلاصل بسبب استعمال
أسقف األبنية عشوائيًا ،فكان باإلمكان
تعديل قانون البناء احلالي لفرض شروط
حمددة ملعاجلة السطح األخري ،من دون
ّ
اللجوء اىل إضافة طابق جديد او زيادة
معدالت االستثمار ستكون هلا نتائج
يف ّ
وخيمة على البنى التحتية وعلى البيئة
العمرانية والطبيعية .واذا كان التنظيم
حيدد عدد الطوابق واالرتفاع
املدني
ّ
األقصى لألبنية يف بعض املناطق ،فإن
ذلك بهدف احلفاظ على طابع القرى
واالرياف وعلى املناظر الطبيعية يف
االحراج واألراضي املنحدرة يف اجلبال
والوديان .لذلك ،سيكون ملشروع
القانون الذي يسمح بإضافة طابق
جديد تأثري أكيد على البيئة العمرانية
والطبيعية يف هذه املواقع.
أما األبنية املوجودة ،فان السماح
بإضافة طابق جديد عليها ستكون
له تداعيات خطرية بالنسبة ملواقف
السيارات اإلضافية اليت يستحيل
تأمينها .ناهيك عن أن املشروع يضرب
عرض احلائط بأبسط متطلبات السالمة
العامة.
إذ أن األبنية اليت شيدت قبل سنة
 2012مل يأخذ تصميمها يف االعتبار
ضرورة مقاومة الزالزل ،ما يعين أن
املشروع يزيد املخاطر على املمتلكات
واالرواح ،إضافة اىل ما ميكن أن ينتج
عنه من مشاكل حقوقية وقانونية بني
مالكي احلصص واالنتفاعات.
وال ميكننا ّ
إال أن نستغرب اقرتاح
مشروع القانون هذا يف وقت يشهد
السوق العقاري تراجعًا ملحوظًا بوجود
أكثر من  200ألف شقة سكنية ليس
هناك من يشرتيها.
فهل يعقل أن يقرتح إضافة مساحات
بناء جديدة يف وقت السوق غري قادر
على استيعاب املساحات املوجودة؟
أخريًاّ ،
دلت التجارب السابقة أن تسوية
خمالفات البناء ال تدخل اىل اخلزينة اال
نسبة حمدودة من الرسوم .وقد أظهرت
الدراسة التقديرية اليت أعدتها نقابة
املهندسني بالتعاون مع التنظيم املدني
أن إقرار املشروع لن يدخل للخزينة أكثر
من  150مليون دوالر اىل  250مليونًا
كحد أقصى ،يف حال جتاهلنا
سنويًا
ّ
مير بها قطاع البناء
اليت
احلالية
األزمة
ّ
معدل مساحات رخص
وارتكزنا على
ّ
البناء خالل السنوات السبع األخرية.
فهل خناطر ونعتمد مثل هذين
القانونني اللذين سيؤديان اىل مزيد
من التشويه لبيئتنا ولطابع مدننا وقرانا
ويزيدان الضغط على البنى التحتية
ويهددان السالمة العامة ،مقابل مبالغ
ال متثل سوى نسبة ضئيلة من واردات
اخلزينة؟

يّ
التبن يف لبنان إجتار بالبشر
قضية هديل

نظام الرعاية االجتماعية الذي يرتك للمؤسسات يسهـّل فصل األطفال عن أهلهم
(مروان طحطح)

س ّجلت يف
أكثر من  3400حالة
تنب ُ
ٍّ
لبنان منذ مخسينيات القرن املاضي،
أن اثنني يف املئة ،فقط ،من هؤالء
إلاّ ّ
متكنوا من احلصول على وثائق ّ
تبنيهم
بشكل واضح وشفاف .عمليات التبنيّ
يف لبنان هي أقرب إىل اإلجتار بالبشر،
إذ يرافقها تزوير وتقاضي أموال وقطع
تام بني األطفال الذين يتم تبنيهم
وبني أهلهم البيولوجيني
«عندما أنظر إىل ابنيت أرى فيها
إلي ،تبحث يف
مالحمي .وعندما تنظر ّ
وجهي عن أصل مالحمها .مل َ
أحظ بهذه
الفرصة العظيمة قط .قد يبدو األمر
بسيطًا ملن مل خيترب جتربة التبنيّ  ،ألنه
شعور لن يستطيع أحد وصفه ما مل
يكن حمرومًا من معرفة جذوره» .هكذا
استعرض دايفيد يان بان ،األربعيين
الذي ولد لعائلة لبنانية من النبطية
ّ
وتبنته عائلة هولندية ،جتربته يف مؤمتر
«التبنيّ الدولي عرب لبنان :سرية حرب
منسية» الذي ّ
نظمته مجعية «بدائل»
اجلمعة من االسبوع املاضي.
شهادة دايفيد كانت واحدة من عشرات
ّ
وثقتها اجلمعية لتسليط الضوء على
ّ
جتارب التبين يف لبنان ،يف ظل فوضى
تتمثل بالتكتم على الوثائق بهدف إخفاء
معلومات عن الطفل املتبنى ،ما يزيد
من معاناته ويعرقل رحلته للبحث عن
أصوله.
تنب منذ
حالة
3471
حنو
رصدت
اجلمعية
ٍّ
اخلمسينيات .إال أن اثنني يف املئة،
ّ
موثقة مبلفات
فقط ،من هذه احلاالت
واضحة ُتبينّ تاريخ التبين واألهالي
البيولوجيني وغريها من املعلومات
تؤرخ أصول الطفل وجذوره،
اليت
ّ
«وهو ما يؤكد أن املشكلة األساسية
يف ملف التبنيّ تكمن يف التوثيق»،
حبسب اخلبرية يف الرعاية األسرية
البديلة املديرة التنفيذية لـ «بدائل»
زينة ّ
ً
شرية إىل أن «غالبية
علوشُ ،م
ممارسات التبين يف هذا البلد تشبه
عمليات اإلجتار بالبشر ألنها مرفقة
بعمليات تزوير فاضحة» .والالفت
هو ما كشفته اجلمعية ،يف املؤمتر،
تورط حمامني وخماتري وعاملني
حول
ّ
يف سفارات أجنبية يف تزوير وثائق
تسهي ًال لعمليات تبين أطفال إىل خمتلف
البلدان األوروبية والعربية .وأوضحت
أن أكثرية األطفال الذين مت ّ
تبنيهم،
كانت وجهتهم هولندا ،تليها فرنسا
فالدمنارك ثم أمريكا وسويسرا والعراق
وسوريا واليمن (.)...
اجلمعية ّ
ركزت على التداعيات النفسية
اليت يسببها التبين جلهة أزمة اهلوية
واالنتماء ،خصوصًا يف احلاالت اليت ال
يعرف فيها الطفل أهله البيولوجيني،
واستعرضت التوجهات العاملية اليت

تبحث جديًا يف اعتماد التبين املفتوح
(حيث يتم احلفاظ على سجالت التبين
من دون تغيري وباالتفاق بني األهالي
البيولوجيني)،
واألهالي
بالتبين
فيما أثارت بعض املداخالت ضرورة
التصويب على الواقع الفوضوي للتبين،
حبد ذاتها.
وليس على جتربة التبين ّ

أكثر من  3400حالة ٍّ
تنب منذ
الخمسينيات اثنان يف املئة منها
فقط ّ
موثقة بشكل ش ّفاف

احملامية ماري زلزل أشارت إىل «غياب
األطر احلقوقية املدنية اليت ترعى
عملية الفصل واإليداع واإلحالة إىل
ّ
ً
يوقع
الفتة إىل أن لبنان مل
التبن»،
تكرس
اتفاقية الهاي عام  1993اليت
ّ
حق الطفل يف معرفة جذوره .ولفتت
إىل أن «الدولة وهبت الطوائف (غري
ّ
وسلمتها
اإلسالمية) صالحية التبين
كل املهام اليت تندرج ضمنها ،ما
ساهم يف تدهور هذا امللف ()...
وطاملا ال يوجد قانون مدني ال ميكن
احلديث عن إصالح» .واعتربت أن جتربة
فعالة لتأمني
التبين قد تكون وسيلة ّ
حياة أفضل للكثري من األطفال إذا ما
ُ
ووضعت حتت وصاية القوانني
ضبطت ُ
املدنية .وهذا ما ينسجم مع ما أثارته
ّ
للتخلي عن
اضطرت
إحدى األمهات اليت
ّ
طفلتها الرضيعة بسبب والدتها خارج
نطاق الزواج عندما كانت يف الـ 19من
العمر« ،بسبب عدم تقّبل اجملتمع للطفل
ونبذه وحرمانه من أبسط حقوقه ألنه
مولود غري شرعي ،يف غياب قوانني
مدنية ويف ّ
ظل وجود قانون حيرم األم
من منح جنسيتها ألوالدها ،وسط
سيطرة شبه كاملة للمؤسسات الدينية
والطائفية» .ويف هذا السياق ،كشفت
ّ
«تورط مؤسسات دينية رعائية
علوش
ّ
يف ملفات التبين وما رافقها من تزوير
مستندات ووثائق بهدف احلصول على
أموال حتت ذريعة مساعدة األطفال».
ويف سياق البحث عن توصيات للتخفيف
من التبين غري الشرعي ،أمجع املؤمترون
على ضرورة تعزيز احلماية الالزمة لألم
املنفردة من أجل اإلبقاء على األطفال
املولودين خارج نطاق الزواج ،مع
اإلقرار بصعوبة األمر.
وربط املؤمتر النظام الرعائي املؤسساتي
القائم يف لبنان مبسألة التبين غري
الشرعي عرب الدول .وأوضحت علوش
سهل عمليات
أن «نظام الرعاية البديلة ُي ّ
ّ
فصل الطفل عن عائلته ،وبالتالي
يسهل عمليات التبين» ،ودعت إىل أن
ّ
حيذو لبنان حذو البلدان اليت تعمل على
إقفال املؤسسات الرعائية واستبداهلا
بأنظمة وقاية من الفصل عرب دعم
الطفل يف أسرته.
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كـتابات

فرانسواز جيلو :لست نادمة على
احلياة مع بيكاسو

لـوحـة

سارة الشمالي  -ايالف

يف عام  ،1964مثل كتاب فرانسواز جيلو عن عشرة أعوام قضتها
يف أحضان الشهري بابلو بيكاسو فضيحة كبرية .اليوم ،تعاد طباعة
الكتاب من جديد.
يف عام  ،1943كانت الفنانة فرانسواز جيلو يف احلادية والعشرين
من عمرها عندما قابلت بابلو بيكاسو أول مرة .ذات أمسية باريسية،
ً
كثريا .كان
معروفا
التقيا من دون سابق معرفة يف مطعم ليس
ً
بيكاسو هناك مع صديقته احلميمة آنذاك دورا مار ،والعديد من
أصدقائه.
كانت هي على بعد طاوالت قليلة جالسة مع أصدقائها .كانت قد
ً
أنهت وجبة الطعام لتوها حني توجه إليها بيكاسو حاملاً
طبقا فيه
كرز ،ودعاها لزيارة مرمسه .فقد كان يف حينها قد نال شهرة
مرتامية األطراف ،والحظت جيلو أنه ما عاد يشبه ذلك «احليوان
الوسيم» الذي كان عليه يف الصور اليت انتشرت يف عشرينات
القرن املاضي وثالثيناته .كان يف احلادية والستني من عمره،
لكنه أسرها.
عقدا
دامت
ً
هذه بالطبع قصة يعرفها كل من قرأ مذكرات جيلو «احلياة مع
بيكاسو»  ،Life With Picassoاليت كتبتها مع الصحفي األمريكي
كارلتون ليك ،واليت أعادت نشرها جملة «نيويورك ريفيو أوف
بوكس» يف خالل هذا الشهر.
يف ذلك الكتاب ،تصف جيلو تفصيالت عالقة حب مع بيكاسو
عقدا من الزمان .وجيلو نفسها كانت رسامة هلا طموحها إىل
دامت
ً
الشهرة .يف النهاية ،أقنعها بيكاسو بالتخلي عن أسرتها واالنتقال
إىل أحضانه ،فصارته تلميذته وحبيبته ومساعدته ،ثم أم لطفليه
كلود وبالوما.
احلياة مع بيكاسو
تركز جيلو يف كتابها-مذكراتها على بيكاسو أكثر من تركيزها على
نفسها رسامة وأم .فهي كانت إىل جانبه تشاهده يستكشف الرسم
على السرياميك يف أثناء إقامته يف جنوب فرنسا ،وحني صور
مستوحيا من زيارة إىل منزل
فيلمه «املرأة-الوردة» يف عام 1946
ً
هنري ماتيس .اقرتح عليه ماتيس أنه إذا أراد أن يرسم جيلو،
فعليه أن يرسم شعرها باألخضر.
مل يكن يعرفين
حبلول أوائل اخلمسينيات ،تسلل الفتور إىل عالقتهما .تقول جيلو:
شخصا
«أعتقد أنين أحببت بابلو بقدر ما ميكن ألي شخص أن حيب
ً
ً
الحقا ...هو أنين مل أثق به
آخر ،لكن الشيء الذي وخبين عليه
يوما .رمبا كان مصيًبا يف ذلك ،لكن كان صعًبا علي أن أشعر
ً
خبالف ذلك ،فقد صعدت إىل املسرح برؤية واضحة ال مفر منها
تتشارك فيها ثالث ممثالت أخريات حاولن لعب الدور نفسه،
فسقطن كلهن».
مبيعا
على الرغم من أن كتاب جيلو كان من بني الكتب األكثر
ً
وخصوصا جون
حني صدر ،فإن املقربني من بيكاسو أدانوه،
ً
ريتشاردسون الذي صار يف ما بعد كاتب سرية بيكاسو .فقد
نقدا شديد اللهجة .وكتب« :يف احلياة
وجه للكتاب يف عام ً 1965
مع بيكاسو ،تكشف عالقات الفنان املعقدة مع العائلة والعشيقات
واألصدقاء والزمالء والعمالء ،ناهيك عن احلديث عن ترتيبات أعماله
ً
أحيانا عن
اخلاصة ،وحتى عاداته اجلنسية ،للجمهور ،فيتساءل املرء
سبب تصنيف هذا الكتاب يف مطبوعت أتالنتك مانثلي وليس يف
باب األسرار».
جيلو اليوم
تعاد طباعة مذكرات جيلو يف حزيران اجلاري ،وشاع أنها صارت
صديقة جلون ريتشاردسون نفسه .تعلق على ذلك يف حديث شيق
مع «نيويورك تاميز» قائلة« :نعم ،صرنا أصدقاء بعد عداء .مل
ً
وفقا ملا مسع عين .عندما
أبدا ،حكم علي
يكن يعرفين .مل يقابلين ً
قابلين ،أصبحنا صديقني محيمني .ماذا أقول؟ اعتقد أن كثريين
ظنوا أنهم ميعاداتي ُيسعدون بيكاسو .وهلذا السبب عادوني .عندما
رأوا أنه مل يأت بأي ردة فعل ،ختلوا عن الفكرة».

ال أهتم
مضت عقود عدة على الطبعة األوىل من الكتاب ،لكنه يعد إىل اآلن
من الكتب املعاصرة .فقد صورت فيه جيلو بيكاسو ذاك الرجل
خصوصا يف
الالمع والطاغية يف آن ،تسيطر عليه نزعة التملك،
ً
اجتاه جيلو ،على الرغم من أنه عامل رغباتها وحاجاتها بازدراء.
لكن ،هل تعيد جيلو النظر يف حمتوى كتابها اليوم؟ جتيب« :كال،
أنا أعيش يف احلاضر ،وال أعيش يف املاضي ،وال أعرف املستقبل.
أعيش يومي كفاف يومي ،وما حيدث يف كل يوم ،ويف اليوم
وخصوصا
جدا بالنسبة إلي ،لذا ال أهتم ملا مضى،
التالي ،مهم ً
ً
حلدث ما حدث يف يوم ما».
يوما من ردات فعل ُيبديها القراء« :هذا ليس
لذلك ،ما خافت جيلو ً
من طبعي .فلو خفت ،ملا كتبت مذكراتي .لست أخاف .ملاذا أخاف؟
مم أخاف؟».

ما هو اهلدف الرئيسي من اجتياح
السفن العمالقة حامالت النفط اخلام
ما هو اهلدف الرئيسي من اجتياح السفن العمالقة
حامالت النفط اخلام؟!

سأحلم ّ
أني
جتاوزت حلمي
ُ
سم
الر ِ
إىل دفرت ّ
َ
تعر ْت
أرفو
البياض بأنثى ّ
وأدلت
ْ
ّ
يهذب ّ
ْ
أضمرتها
كل املرايا اليت
بربق
ٍ
سؤا ً
توسدني
ال
ّ
الظالل
يف
ِ
نديًا
سأبين هلا
البحر جسرًا ّ
َ
من احلرب تعربه من خاللي..
بوح
على فلك ٍ
ٍ
عصي
غناء
جماديفه من
ٍ
ساحل
على اللغو يفضي إىل
ٍ
ٍ
شفاه
من
تبسمل خطواتها ً
ُ
آية
يف كتاب احملال ..
سأرسم ّ
كل البالد اليت سطحتتا
األنثوي
على هيئة الناهد
ّ
وأمنو إىل سلم الوجد ّ
حتى بلوغ
الغالل..
أشب ُع شرقًا
ّ
تنوس به املمكنات
وال
الس ِ
ويغدو حليب املراد عصًا يف ّ
سأحلم ّ
حتى تطري الضفاف إىل هذه
َ
القصيدة
اللوحة املشتهاة وحتزم هذي
املطمئن
باألخضر
ّ
ّ
الشرود
فإن أيقظتين نتوءاتها يف
سأغفو ..
ٌ
ألحلم ّ
افرتاض
أني
منا يف اليقني اشتعا ً
ال
وأرمسين يف اشتعالي ..
محمد عامر األحمد  -سورية

ً
أوال يف هذه الظروف الساخنة جدًا يف مجيع دول املنطقة
العربية واإلقليمية فاننا نرى دائمًا املفاجأت من مدة
اىل أخرى يف منقطة العجائب والغرائب االصطناعية
واخلراب الشامل الذي مير على شعوب املنطقة من دون
أي رادع هلا او مصلح ليثقف الشعوب واحلكام من
هاجس هذه السياسات السيئة واألهداف اليت متتص
مال ودماء مجيع هذه الشعوب املغلوب على امرها يف
منطقتنا.
اهلدف االول من استهداف هذه السفن ونسفها من
املخزن يف
حتت املاء ،هو زيادة األرباح اهلائلة للنفط
ّ
عدة دول خارجية كربى وارتفاع األسهم.
ثانيًا حتميل الدول املنتجة للنفط رسوما عالية حلماية
سفن النفط من اخلروقات الغريبة يف املنطقة من
الصواريخ الربمائية وغريها.
ثالثًا اجبار وبيع وتسليح الدول املنتجة للنفط باسلحة
جديدة متطورة من األخطار اإليرانية وغريها كما
يزعمون.
رابعًا ارتفاع مثن فواتري شركات التأمني اىل اعلى
مستوى من هذا اخلطر املوجود يف املنطقة.
خامسًا فرض رسوم على الدول املنتجة للنفط من اجل
محاية البحر املتوسط من القراصنة وغريهم ،إلعطاء
هذه الرسوم اىل األساطيل املوجودة يف عرض البحر
التابعة لعدة دول كربى مثل الواليات املتحدة االمريكية
وروسيا وانكلرتا وفرنسا وإيطاليا والصني.
سادسًا التحكم بأسعار نقل النفط اخلام اىل دول اخلارج
من اجل األرباح اهلائلة.
من هنا يتضح لنا جليًا من هو املستفيد االول  ،الذي
خيلق مناخات وسياسات كهذه من اجل مصلحته ومصاحل
اخرى لباقي الدول الكربى  ،فجميع هذه االسرتاتيجيات
احملزنة يف منقطة الشرق االوسط تنعكس على مجيع
الناس يف كل أحناء العامل الذين حباجة ماسة للبرتول
ً
والتدفئة وغريها يف عدة
من اجل املواصالت واملعامل
جماالت طبية وزراعية.
مستمر؟
فإىل اين نصرب ،وملاذا نعيش يف خوف
ّ
ما هو املصري جراء هذه السياسات واالخرتاعات املأسوية
اليت تهلك شعوبا وحتيى أخرى كما تريد ،وتستعمر دوال
غنية جدًا من اجل ان ترضي شركاء هلم بالسياسة
والعنصرية.
واالستعمار اجلديد ،حتت راية الدميقراطية وقانون حقوق
االنسان ،الذي ال نرى منه اال الكالم وجتويع الناس
وقتل الفقراء يف مجيع الدول العربية وباقي دول العامل
الثالث.
جيب علينا أال ننسى ان شعوبنا تتخبط بالدماء واحلروب،
وحنن نعطي والءنا ومالنا اىل العدو الذي يدمرنا روحيًا
ونفسيًا واقتصاديًا.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد
روحي واجتماعي سدني اوسرتاليا
بتاريخ ٢٠١٩-6-17
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تتـمات

ساترفيلد اىل بريوت...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

متخلفًا عن سداد ديونه ،خوفا لدى املستثمرين األجانب ،يف وقت
يتم احلديث فيه عن ختلص بعض املستثمرين من السندات اليت
حيملونها ،اجتماعًا مساء يف السراي الكبري ،وصف بأنه دوري،
حضره وزير املال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ،وجرى خالله عرض لألوضاع املالية والنقدية العامة يف
البالد.
وعلم ان االجتماع توقف عندالتقرير ،وما مُيكن ان يقدم عليه لبنان،
جلهة مقاضاة شركة «موديز» نظرًا ملا اوردته يف تقريرها قبل
يومني ،جلهة عدم وجودها اصال والتعرض لشخصيات لبنانية مع
العلم ان املوازنة مل تقر بعد.
وسط هذه الوقائع ،وبعد املوقف احلاسم للبنان ،بإعالن رفضه
لصفقة القرن ،ومقاطعته «لورشة البحرين» ،علم ان نائب مساعد
وزير اخلارجية األمريكي لشؤون الشرق األوسط ومشال افريقيا
ديفيد ساترفيلد سيعود إىل بريوت ،الثالثاء املقبل ،ومعه «اجوبة
اسرائيلية» على بعض األفكار اليت طرحت يف زيارته إىل لبنان،
قبل أكثر من أسبوع.

جلسة عادية

وإذا كانت جلسة جملس الوزراء اتسمت بالعادية ،وحرص بعض
الوزراء على وصفها «باملثمرة» وبعضهم بالغ يف وصفها إىل ٍ
حد
أنها كانت «مملة» ،فإن الثابت بأنه ّ
مت إقرار عدد كبري من البنود
املتبقية من جدول أعمال اجللسة املاضية إضافة إىل بنود اجلدول
اجلديد الذي تضمن  40موضوعًا ،فيما المست النقاشات معظم
املواضيع املطروحة ،بدءًا من صفقة القرن ،إىل حراك العسكريني
واملوازنة واألوضاع بشكل عام.
وحسم الرئيس احلريري يف بداية اجللسة موقف احلكومة من موضوع
«صفقة القرن» ،مؤكدا بأن هناك إمجاعًا لبنانيًا على رفض هذه
الصفقة ،وان سقف املوقف اللبناني هو قرارات جامعة الدول
قمة بريوت ،الفتا النظر اىلان الدستور واضح يف
العربية وقرارات ّ
منع التوطني ويف التأكيد على حق العودة ولقى هذا املوقف تأييدًا
من قبل مجيع الوزراء ،وهو ما اعترب مبثابة موقف حكومي جامع.
وحبسب املعلومات الرمسية ،فإن الرئيس احلريري طلب من الوزراء
إنهاء اعداد مجيع املراسيم التطبيقية للقوانني الصادرة سابقا،
مشددًا على انه سيتابع املوضوع اسبوعيًا مع الوزراء املعنيني
إلنهاء إجنازها بسرعة ،مشريا إىل ان جملس الوزراء سيعقد جلسات
ستخصص ملتابعة تنفيذ قرارات مؤمتر «سيدر» وخطة «ماكنزي»
االقتصادية.
وكشف مصدر وزاري ان اجللسة املقبلة ستعقد الثالثاء املقبل،
لكنه مل جيزم ما إذا كانت ستعقد يف السراي احلكومي أو يف بعبدا،
وما إذا كانت ستخصص إلنهاء موضوع التعيينات يف اجمللس
الدستوري ،لكن وزير اإلعالم بالوكالة وائل ابوفاعور لفت النظر
إىل ان هذا املوضوع ما زال حباجة إىل مزيد من التشاور املطلوب
قبل الوصول إىل اقرتاح التعيينات على طاولة جملس الوزراء،
معتربا ان ما حصل يف اجمللس النيابي من انتخاب مخسة أعضاء
للدستوري سهل على احلكومة امكانية إقرار التعيينات املتعلقة
باجمللس الدستوري ،ألنه ان هناك نوع من التسوية بني الكتل
النيابي ،رفض ان يسميها حماصصة ،وإمنا اتفاق بني الكتل على
جمموعة أمساء تستويف مطالب الكتل.

حراك العسكريني

ويف املعلومات أيضًا ،ان حراك العسكريني ،رفضًا للمس
مبكتسباتهم املعيشية ،استحوذ على جانب من نقاشات جملس
الوزراء ،يف ضوء التصعيد الذي جلأوا إليه أمس االول ،عرب قطع
الطرقات الرئيسية اليت تربط العاصمة باملناطق اللبنانية ،مشا ً
ال
وبقاعًا وجنوبًا ،ملدة ناهزت عن األربع ساعات صباحًا ،ومل يرتاجع
هؤالء عن اعتصاماتهم على الطرق ،والذي ارتدى يف بعض املناطق،
وال سيما على اوتوسرتاد خلدة ،طابعًا عنيفًا من خالل اضرام النار
السيارات ،وحجز ألوف املواطنني يف سياراتهم رهائن
يف اطارات
ّ
له ،إال بعد ان تدخلت قيادة اجليش اليت دعتهم إىل عدم االستمرار
يف قطع الطرقات مؤكدة تضامنها الكامل معهم.
وحبسب الوزير أبو فاعور ،الذي تال املقررات الرمسية فإن «هناك
شعورًا عامًا يف جملس الوزراء بأن األمور خترج عن املنطق الذي
جيب اعتماده يف بعض املطالب املطروحة ،كما ان التحركات
وبعض التصرحيات خترج أيضًا عن املنطق الذي جيب احرتامه من
كل صاحب حق.
وقال« :اصبح هناك جو عام يف جملس الوزراء بأن بعض املطالب،
وليس كلها جيب ان تكون أكثر منطقية ،كما ان بعض التحركات،
ان مل يكن معظمها جيب ان تكون أكثر التزاما بالقانون ،وال
جيوز ان يدفع املواطن اللبناني ،مثن بعض التحركات اليت أصبحت
تتصرف بشكل ضوضائي».
ُيشار إىل ان وزير الدفاع الياس بوصعب قطع مشاركته يف جملس
بري ،حيث حبث
الوزراء وانتقل إىل عني التينة للقاء الرئيس نبيه ّ
معه يف مسائل مالية ختص العسكريني املتعاقدين ،مؤكدًا انه
متفاهم مع الرئيس احلريري حول مطالب هؤالء العسكريني ،الفتا
النظر إىل انه ّ
مت االتفاق على تعديل بند التسريح املبكر ،معلنا عن
اقرتاح جديد بالنسبة إىل ضريبة الدخل على تعويضات العسكريني،
لكنه رفض اإلفصاح عن املقرتحني.
غري ان العسكريني ،حذروا يف بيان ،بعد وقف حتركهم نزو ً
ال عند
طلب قيادة اجليش ،من تنفيذ بنود مشروع املوازنة وخاصة يف
ما يتعلق برواتب العسكريني الفعليني واملتقاعدين وتعويضاتهم،

واكدوا ان حراكهم سيستمر وسنصعد من اجراءاتنا ،طاملا مل
تسحب من مشروع املوازنة كافة البنود املخالفة لكل القوانني
العسكرية املرعية االجراء.

جلسة نكات ومشادات

إىل ذلك ،علم ان الرئيس احلريري اكد خالل جلسة جملس الوزراء
ان على الوزراء تنفيذ املراسيم التطبيقية للقوانني اليت تصل
اليهم من جملس النواب وابداء الرأي بسرعة بالنسبة اىل القوانني
اليت يرسلها النواب اىل الوزراء بهدف تفعيل عمل احلكومة.
وقالت مصادر وزارية ان جلسة جملس الوزراء اتسمت باهلدوء
وجرى خالهلا تبادل النكات حبيث ان الوزير يوسف فنيانوس وافق
على احد البنود املتعلقة مبشاريع الطرق واليت ميوهلا البنك األوروبي
لإلستثمار وتهم الوزير جربان باسيل فقال انها املرة األوىل اليت
اوافق فيها مع باسيل ،فرد عليه األخري قائال« :حل خليك توافق
معي عشر مرات مش بس هاملرة».
وسجلت حبسب املصادر نفسها مشادة كالمية بني الوزيرين ابو
فاعور وحممد شقري حول موضوع الرسوم النوعية على البضائع اليت
تدخل اىل لبنان ومنها ما ينتجه لبنان اي ما هو منها من صناعة
حملية وطلب شقري من ابوفاعور األجتماع من اجل مناقشة هذا البند
امنا رد ابو فاعور متوجها اىل شقري :انت ما بدك تناقش بهذا البند
انت بدك تغري اإلتفاق يلي حصل حوله وانت لست رئيس غرفة
التجارة والصناعة امنا رئيس جتار.
وافيد ان شقري انزعج جدا واظهر ذلك لكن ما لبث ان تدخل الوزراء
ملصاحلتهما وتربيد األجواء وبادر ابو فاعور اىل املزاح.
ويف البند املتعلق باألتفاقية العاملية حول األلغام اعرتض وزراء
حزب اهلل عليه وأرجىء ملزيد من البحث ال سيما ان هذة األتفاقية
مل تأت على ذكر اسرائيل كطرف مسؤول عن زرع األلغام .

تقرير «موديز»

يف هذه الغضون ،بقي الوضع املالي واالقتصادي يف حرارة
االهتمامات احمللية ،حيث يتأكد يومًا بعد يوم أهمية إقرار املوازنة
بعجز منخفض لكي ُيصار إىل االنطالق منه لتأسيس موازنة العام
 ،2020وبرز هذا االهتمام بوضوح يف اجتماع السراي املالي،
بالتزامن مع إعالن وكالة «فيتش» للتصنيف االئتماني بأن لبنان
«حباجة إىل إصالحات مالية وهيكلية إضافية خلفض عجز املوازنة
واستقرار نسبة الدين احلكومي من الناتج احمللي واالمجالي ،ثم
إعالن وكالة «موديز» ان «تباطؤ التدفقات الرأمسالية على لبنان
وتراجع منو الودائع يعززان احتمال حترك احلكومة الختاذ تدابري
تشمل إعادة هيكلة الدين أو اجراء آخر إلدارة االلتزامات رمبا ُي ّ
شكل
ختلفًا عن السداد».
ورغم ان املصادر الرمسية ادرجت االجتماع يف إطار االحتماالت
املالية العددية بني احلريري وخليل وسالمة ،لعرض األوضاع
املالية والنقدية العامة يف البلد ،فإن مصادر مطلعة مل تستبعد ان
تكون املداوالت تطرقت إىل ما ختوفت منه الوكالتان ،على الرغم
من تأكيد خليل بأن «االمور حتت السيطرة» ،مشريًا إىل ان تقرير
«موديز» حيتاج إىل قراءة متأنية ،فاالمور ليست سلبية.
وقال خليل ان االجتماع مع احلريري وسالمة هو لتنسيق تأمني
مستلزمات االستقرار املالي والنقدي ،من دون توضيح طبيعة هذه
املستلزمات ،علمًا ان املصادر الحظت ان الرئيس احلريري ما زال
يتعرض لعملية لاليرادات من قبل جلنة
يعترب ان مشروع املوازنة
ّ
املال النيابية ،مما قد يؤدي به إىل ارتفاع نسبة العجز ،إىل ما فوق
الرقم الذي حددته احلكومة وهو  7.59يف املائة.
أقرت  80يف املائة من مواد
جتدر اإلشارة إىل ان جلنة املال
ّ
املوازنة ،على ان تتضح الصورة النهائية للمواد املعلقة االثنني
(بعد غد) أو الثالثاء املقبل على أبعد تقدير ،وبعدها يرفع رئيس
اللجنة النائب إبراهيم كنعان تقريره النهائي إىل رئيس اجمللس،
الذي سيحدد املوعد املنتظر جللسة مناقشة وإقرار املوازنة يف
اهليئة العامة ،بعد حل مسألة قطع احلساب.
وكانت اللجنة درست يف اجللسة الصباحية موازنة وزارة الرتبية
والتعليم العالي ،وطالبتها بتفاصيل حول املعايري املعتمدة يف
وأقرت يف
دعم اجلمعيات بعدما وجدت تفاوتًا كبريًا يف املوضوع،
ّ
اجللسة املسائية موازنيت العمل والصحة كما وردت من احلكومة.
واشار كنعان ان «وزير الصحة سيعتمد آلية لتخفيض اسعار الدواء
بدءا من آب املقبل ،وان اللجنة طلبت تقييم اوضاع املستشفيات
احلكومية ،واعترب ان بعض اجلمعيات تأخذ مساهمات مالية من اكثر
من وزارة  ،واإلصالح يتطلب تدقيقا لعدم حصول إزدواجية.
قضاء وكهرباء ونفايات
وبطبيعة احلال ،مل يشأ الرئيس احلريري اخلوض يف هموم اللبنانيني
ومعاناتهم اليومية ،على اعتبار ان املناسبة هي للتأكيد على سالح
العلم والثقافة ،وال جمال للدخول يف مشهد ال يتطابق مع صورة
لبنان اجلميل الذي حاول رئيس احلكومة رمسها للخرجيني حيث يبدو
ان لبنان مقبل على أزمة نفايات يف نهاية الشهر املقبل متوز،
تبعًا لوصول طاقة استيعاب مكب برج محود إىل الذروة ،من دون
ان يتمكن أي مسؤول من إجياد حل أو طرحه أو التهيئة لطرحه
منذ اآلن ،يف حني بدأت مؤسسة كهرباء لبنان بفرض ساعات
تقنني إضافية ،بسبب نقص كميات الفيول ،نتيجة تأخر صرف
االعتمادات املالية ،لكن وزيرة الطاقة ندى البستاني طمأنت،
بأن بواخر الفيول بدأت بتفريغ محولتها ،وينتظر ان ختف ساعات
التقنني يف بريوت واملناطق تبعًا لذلك ،إال ان الوزيرة استدركت
بأنها ال تستطيع ان تعد املواطنني بأن يكون الصيف بال تقنني،
بسبب ان معمل دير عمار الثاني ،ما زال حيتاج إىل أكثر من سنة
ليتم جتهيزه ،على الرغم من انه لزم قبل أكثر من سنة.
وإىل ذلك ،برز خرب قضائي يتمثل بانضمام قاضيني جديدين إىل
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الئحة احملالني على اجمللس التأدييب اخلاص بالقضاة يف ملف
ما يعرف بالفساد القضائي ،لريتفع عدد القضاة املالحقني إىل
سبعة.
ووفق مصدر قضائي فإن اجلميع ينتظر قرار وزير العدل الربت
سرحان الذي تسلم توصية هيئة التفتيش القضائي الثالثاء
املاضي ،بعد ان سبق له وأخذ بتوصية التفتيش.
ودعا املصدر وزير العدل إىل لعب دوره واختاذ اإلجراءات الالزمة،
كما فعل سابقًا حني اوقف قضاة عن العمل ،خاصة وان املساواة
هي أساس العدل ،واملقصود بهذه الدعوة طبعًا قاض يف موقع
كبري يف القضاء العسكري ،والثاني من البقاع.
ونسبت «النشرة» إىل مصادر مطلعة ان «هيئة التفتيش القضائي
أنهت حتقيقاتها مع مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية بيرت
األول يف البقاع عماد الزين ،وأصدرت
جرمانوس وقاضي التحقيق ّ
توصية إىل وزير العدل الربت سرحان ،طالبته باحالتهما إىل اجمللس
التأدييب وكف يدهما عن العمل».
لكن موقع «ليبانون ديبايت» االلكرتوني ،نقل عن مصادر قضائية
رفيعة انه ّ
مت االستماع إىل جرمانوس ،من قبل التفتيش القضائي،
وال توجه مطلقًا إىل توقيفه عن العمل من قبل وزير العدل ،كما
حصل سابقًا مع عدد من القضاة كون امللف الذي استمع إىل
جرمانوس به تقليدي وطفيف».

نقل الرئيس التونسي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

على تفجري نفسه قرب دورية أمنية يف شارع شارل ديغول وسط
العاصمة وأدت اىل سقوط مخسة جرحى أحدهم عنصر االمن الذي
تويف الحقا ،ثم استهدفت الثانية مركزًا أمنيًا.
وقال الناطق الرمسي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لـ
«فرانس برس»« :أقدم شخص على تفجري نفسه قرب دورية
أمنية بشارع شارل ديغول يف العاصمة ،ما أسفر عن إصابة ثالثة
مدنيني واثنني من عناصر الشرطة».
ثم أعلن الحقًا ان أحد الشرطيني تويف متأثرا جبروحه .وقال« :أحد
األمنيني اللذين أصيبا جبروح خالل العملية االنتحارية اليت وقعت
صباح اليوم (امس االول) يف شارع شارل ديغول تويف».
ويف وقت الحق ،استهدف تفجري انتحاري ثان مركزًا أمنيًا يف
العاصمة التونسية ما أسفر عن إصابة  4شرطيني جبروح.

اجتماع اسرائيلي  -فلسطيين...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اإلسرائيلية ،أن اللقاء مت مبشاركة منسق أعمال احلكومة يف
األراضي الفلسطينية احملتلة كميل أبو ركن ،وحبث أزمة املقاصة
ورفض السلطة الفلسطينية استالم عائدات الضرائب منقوصة،
فيما مل يتم مناقشة أي ملفات سياسية.
وأكد ،حسني الشيخ ،بتغريدة له يف «تويرت» ،امس االول اخلميس،
إن اجتماع فلسطينيا  -إسرائيليا مشرتكا ،عقد أمس األربعاء ،لبحث
أزمة املقاصة .وقال إنه ووزير املال بشارة ،عقدا اجتماعا ،مع
وزير املالية اإلسرائيلي ،يف مدينة القدس .وأوضح أن االجتماع
حبث «سبل حل حجز األموال الفلسطينية لدى إسرائيل» .وأضاف
الشيخ »:مل حيدث أي تقدم ،حيث أكدنا على رفضنا مبدأ اخلصم
وطالبنا بوقف تنفيذ حجز األموال».
وكان الشيح التقى وزير املال اإلسرائيلي أواخر نيسان (أبريل)
ومنتصف أيار (مايو) املاضيني ،لبحث أزمة اقتطاع سلطات االحتالل
جزءا من أموال املقاصة الفلسطينية .وترفض السلطة الفلسطينية
قبول املقاصة منقوصة ،وتؤكد ضرورة استالمها كاملة.

األمن العراقي يعتقل مسؤول «بيت املال» يف «داعش»
اعتقلت السلطات األمنية العراقية ،امس االول اخلميس ،مسؤول
«بيت املال والزكاة» يف تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وذكر بيان ملديرية اإلستخبارات العسكرية العراقية أنه« :توفرت
لدينا معلومات من مصادرنا السرية عن حمل تواجد اإلرهابي املطلوب
(ر.أ.م) وهو القيادي املسؤول عن بيت املال والزكاة يف تنظيم
داعش اإلرهابي بقضاء احلوجية ،وهو متواجد ضمن حمافظة كركوك
واملطلوب قضائيا وفق املادة  4من قانون مكافحة اإلرهاب».
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة االنباء العراقية (واع)« :على
الفور مت تشكيل قوة بإمرة مدير القسم ومداهمة دار اإلرهابي
املذكور والقبض عليه ومت تسليمه إىل جهة الطلب حسب
االختصاص الوظيفي ،علما أنه مشرتك يف قضايا قتل وتفجري يف
قاطع احلوجية» يف حمافظة كركوك.
وكانت خلية اإلعالم االمين العراقي ،أعلنت امس األربعاء ،القاء
القبض على احد عناصر «داعش» يف حمافظة كركوك ،كان يعمل
مايسمى «مسؤول استخبارات داعش».
وقالت اخللية يف بيان نشرته وكالة األنباء العراقية ،إنه «جبهود
مكثفة ومتابعة مستمرة ،القت قوة من وكالة االستخبارات ،القبض
على احد عناصر عصابات داعش اإلرهابية يف حمافظة كركوك
والذي كان يعمل مايسمى مسؤول استخبارات داعش» .واضافت
أنه «قد متت عملية القاء القبض بعد ورد معلومات دقيقة من
مصادر مديرية استخبارات الشرطة االحتادية ،حيث اختذت حبقه
االجراءات القانونية».
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ملبـورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;Sydney

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500

;Brisbane

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

قانون تسوية خمالفات البناء أمام اجللسة التشريعية اليوم :جملس النواب يشرعن الفـوضى
أن مشروع قانون تسوية خمالفات
تدرك غالبية الكتل النيابية ّ
ّ
البناء الذي سيخضع للمناقشة يف جلسة جملس النواب ُيشكل
إقرارًا بعجز الدولة عن إصالح الواقع العمراني عرب مالحقة
املخالفني .كما تدرك أن املشروع يضرب مفاعيل قوانني
البناء ومراسيم السالمة العامة،
ويطيح بكل املخططات
ُ
التوجيهية الشاملة للمناطق .وهي ،بإقراره،
تقر مبوافقتها
ّ
على ُ
املضي يف نهج الفوضى العمرانية.
مشروع القانون جُييز تسوية خمالفات البناء اليت وقعت
يف الفرتة املمتدة بني  1971/9/13و .2016/12/31بكالم
آخر ،شرعنة كل املخالفات اليت ارتكبت على مدى  45عامًا،
والتشجيع على خمالفة القوانني عرب «تطمني» املخالفني بأن
الدولة حاضرة دائمًا لتشريع خمالفاتهم .إذ أن هذا املشروع
هو السادس من نوعه ،وقد سبقته مخسة قوانني مماثلة
أجازت تسوية املخالفات (األعوام ،1983 ،1979 ،1964
!)1994 ،1990
ً
أن املشروع األخري ،وهو حيل ثالثا بني بنود جلسة
الالفت ّ
ّ
اليوم،
يغطي كل أنواع خمالفات البناء وخمتلف فئات األبنية.
إذ يشمل كل األبنية وأجزاء األبنية املنشأة خالفا لقوانني
البناء وأنظمته ،واألبنية وأجزاء األبنية ُ
املنشأة على األمالك
اخلصوصية العائدة للدولة واملشاعات العائدة للقرى .فما
الذي يدفع الكتل النيابية اىل إقراره مع إدراكها لتداعياته؟
«تسيري أمور الناس» هو الذريعة املعلنة ،إذ أن «هناك واقعًا
ّ
يتعلق مبصاحل الناس الذين
ً
شيدوا أبنيتهم استنادا اىل
ّ
كانت
استثنائية
تعاميم
تصدر تباعًا عن وزارة الداخلية
( )...وليس عليهم حتمل
تداعيات هذه الفوضى»،
ّ
حبسب النائب يف
تكتل
لبنان القوي آالن عون ،الذي

إقرار القانون
يشرعن كل خمالفات
البناء اليت ارتكبت
على مدى  45عاماً

ّ
«ميثل فضيحة ألنه
يقر من جهة أخرى بأن مشروع القانون
ّ
يعكس عجز الدولة عن مالحقة املخالفني»! وهي الذريعة
نفسها اليت يشهرها النائب يف كتلة الوفاء للمقاومة حسني
جشي ،مشريًا اىل «أهمية التوافق بني النظام العام ومصاحل

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

الناس العالقة بسبب الواقع
الفوضوي الذي أرسته تعاميم
البناء اإلستثنائية ،فضال عن
مشاكل فرز األراضي اليت
زادت الواقع سوءًا».
ومعلوم أن وزير الداخلية
نهاد
السابق
والبلديات
املشنوق ،وحده ،أصدر خالل
توليه حقيبة الداخلية أربعة
تعاميم جُتيز إضافة طابق
سكين فوق طابق موجود او
فوق بناء سبق إقامته مبوجب
التعاميم السابقة املماثلة،
يف خمالفة واضحة وصرحية
والتنظيم
البناء
لقانون
املدني .فهل تكون معاجلة
حبجة
بقوننتها
الفوضى
تسيري أمور الناس؟
أما الذريعة غري املعلنة
املتعلقة بتأمني «مداخيل
للخزينة العامة» يف بلد

يشجع القانون على املخالفات عرب «تطمني» املخالفني بأن الدولة حاضرة دائماً لتشريع اعتداءاتهم (هيثم املوسوي)

على شفري االفالس ،فقد عبرّ عنها بوضوح النائب يف كتلة
اللقاء الدميقراطي بالل عبداهلل .بكالم آخر ،يعطي القانون
األولوية لدفع املخالفني رسوما لقاء اإلبقاء على خمالفاتهم،
على حساب السالمة العامة عرب االستخفاف بآلية التحقق من
خماطر املبنى املخالف اليت ينص عليها القانون (راجع «قانون
تسوية خمالفات البناء :التفريط بالسالمة العامة ...وبالطرق!
«).
موقف كتليت التنمية والتحرير واملستقبل ال يتوقع أن خيتلفا
عما سبق ،إذ قال النائبان حممد خواجة وحممد كبارة إن
كتلتيهما مل تناقشا القانون .وفيما اعترب النائب مجيل
السيد أن القانون «يشجع الفوضى ويشرعها ونتائجه غري
مضمونة ماليًا» ،بدت كتلة «اجلمهورية القوية» وحدها بني
الكتل خارج السرب .النائب جورج عقيص رأى أن «الرسوم

شجع على تسوية املخالفات» ،الفتا
املفروضة باهظة وال ُت ّ
اىل ان مشروع القانون «خيالف املبادئ األساسية اليت تقوم
عليها دولة املؤسسات عرب التشجيع على املخالفات».
ّ
يوافق
جشي على أن إقرار القانون يوحي بإرساء واقع
التسويات ويشجع على استمرار املخالفات ،ويلفت اىل بند
فيه
أن «أي خمالفة سرتتكب بعد نفاذ القانون
ينص على ّ
ّ
سيكون مصريها اهلدم» .فيما يشري عقيص اىل أنه «يف
كل مرة يتم إدراج بند ينص على أنها املرة األخرية اليت تتم
فيها تسوية املخالفات ،ثم يعاد اىل اصدار قانون آخر...
حنن على هذه احلال منذ التسعينيات» .النائب القواتي قال
إن كتلته ستطلب دراسة املشروع «وعلى االرجح سرتفضه
ألنه يساوي بني من يقوم باستصدار تراخيص قانونية ومن
خيالف مراهنًا على قوانني تسوية ستأتي حتمًا».
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مـن هـنا وهـناك

آالف النساء يتعرين على
الشاطئ هلدف نبيل

تعرت حنو  1.8ألف امرأة يف إيرلندا للمشاركة يف سباق Strip and
 Dipللسباحة يف البحر.
ويف السياق نقلت «روسيا اليوم» عن صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية ،أن النساء تعرين بهدف تسجيل رقم قياسي جديد
للمشاركة بهذه التظاهرة بهدف مجع األموال لصاحل مجعية خريية
لعالج السرطان.
وانضم هلذه التظاهرة اخلريية النساء اللواتي عوجلن من مرض
السرطان وأخريات ال زلن يكافحن هذا املرض اخلبيث ،باإلضافة
ألقاربهن وأصدقائهن ،الالتي انضممن أيضا لدعم املشاركات.
وقد متكنت مجعية مكافحة السرطان اخلريية من مجع أكثر  700ألف
يورو ،من مساهمات املشاركات بالتظاهرة ،لعالج األطفال الذين
يعانون من مرض السرطان.
وقالت املشاركة جاكي كافانغا اإليرلندية ،اليت متكنت من اخلروج
من املستشفى خفية ،لاللتحاق يف « :Strip and Dipلقد دخلت
املستشفى أمس وأنا أستعد إلجراء عملية جراحية يف األسبوع
القادم .مت تشخيص صديقي بالسرطان أيضا .إننا مجيعا هنا
للحديث عن هذا املرض الرهيب وأشكاله املختلفة».
وحتمل كل امرأة جاءت إىل الشاطئ قصة مرض خاصة ،حيث
أظهرت العديد من النساء آثار العمليات اجلراحية الناجحة والندوب
اليت تذكرهن بأنهن اآلن بأمان.
وقالت املشاركة نيامه برينان ،اليت دفنت والدتها عام  2010بعد
إصابتها بسرطان املبيض« :هذه التظاهرة تعطي شعورا ملهما
باحلرية ،إنها تغرس فينا احلياة وتغذينا بطاقة أنثوية».
وأشارت املشاركات إىل أن النساء جتردن هنا من مالبسهن ،بهدف
لفت االنتباه إىل هذا املرض اخلبيث ،وليس من أجل التعري
اجلسدي وحسب ،حنن جنمع األموال ألهداف سامية وهنا أناس من
كل األعمار فالسرطان عدو اجلميع».

انفجار يف حمطة وقود يفضح
مهرب خمدرات!

أظهر فيديو غريب كيف مت فضح أمر مهرب خمدرات ،بعد أن
تسبب انفجار صغري داخل سيارته أن يتناثر الكوكايني يف أحناء
حمطة وقود.
وصل مهرب املخدرات إىل حمطة البنزين يف سيارة بيجو 306
بيضاء وطلب من العامل ملء خزان الوقود ،قبل أن حتدث مفاجأة
مل يتوقعها أحد.
وحبسب صحيفة مريور الربيطانية ،بينما كان العامل يزود السيارة
بالوقود ،حدث انفجار داخل السيارة دمر الزجاج اخللفي ،لتظهر
سحابة بيضاء جمهولة املصدر.
ويف الفيديو ميكن رؤية السائق الذي كان ينتظر خلف السيارة،
وهو يتفقد صندوق السيارة ويزيل مضخة الوقود قبل أن يستقل
سيارته ويلوذ بالفرار مع شريكه.
ووقع احلادث يف متام الساعة  4مساء من اجلمعة املاضية ،وبعد
تلقي بالغ من عمال احملطة ،حضرت الشرطة إىل موقع احلادث يف
حمطة الوقود يف مدينة وهران يف مقاطعة سالتا الشمالية يف
األرجنتني ،وأكدت أن املادة املتناثرة هي كوكايني.
وحتى اآلن مل يتضح بعد سبب االنفجار ،والتزال الشرطة تبحث عن
مهرب املخدرات وشريكه.

طبيب استخدم سائله
املنوي إلجناب  49طفالً
دون علم األمهات!

أثبتت نتائج حتاليل احلمض النووي أن طبيبًا هولنديًا متخصصًا يف
عمليات التخصيب هو األب الفعلي لـ  49طف ًال بعد أن لقح أمهاتهم
بسائله املنوي أثناء تلقيهن العالج دون موافقتهن.
وحبسب «بي بي سي» فقد كشف حتليل احلمض النووي أن يان
كربات ،الذي تويف منذ عامني ،خصب بسائله املنوي أمهات
هؤالء األطفال يف عيادته اخلاصة يف بيجدروب بالقرب من مدينة
روتردام.
وتأكدت النتائج االثنني املاضي بعد أن أمر قضاة حمكمة بكشف
النتائج علنًا أمام العامة.
اىل ذلك قال أحد هؤالء األطفال« :أخريًا انتهى هذا الفصل،
واآلن أعرف أن كربات هو أبي» ،مضيفًا يف حديث هليئة اإلذاعة
اهلولندية« :بعد  11سنة من البحث ،أستطيع أن أواصل حياتي.
وأشعر بسعادة ألن كل شيء اتضح أخريا».
كما قال احملامي الذي مثل  49طف ًال ،تيم بيوترز ،إنه سعيد مبا
توصل إليه من نتائج بعد سنوات من الشك والغموض.
وأضاف« :معنى ذلك أننا وصلنا أخريًا إىل حالة من الوضوح
بالنسبة لألطفال الذين تطابقت أمحاضهم النووية».
ومثل كربات أمام احملكمة للمرة األوىل يف  2017عندما رفع عدد
من األطفال الذين ُأجنبوا عن طريق التخصيب الصناعي من متربعني
وآباؤهم دعاوى قضائية بعد أن منت لديهم شكوك بوجود صلة
قرابة.
وقد صرحت احملكمة احمللية يف روتردام بإعالن نتائج حتاليل
احلمض النووي لألطفال حملي القضية ،وتضمنت الدعوى القضائية
طف ًال قريب الشبه جدا بالطبيب.
وحصلت السلطات على عينات احلمض النووي من منزل الطبيب
يف نيسان  2017بعد وفاته عن عمر يناهز  89سنة.
وحكم قضاة يف الدعوى القضائية اليت ُرفعت يف  2017بإمكانية
إجراء حتليل احلمض النووي ،لكنهم اشرتطوا أن تظل نتائج التحليل
سرية يف انتظار ما تتوصل إليه قضايا أخرى ،وفقا لوسائل إعالم
هولندية.
ويف شباط املاضي قضت حمكمة روتردام احمللية أخريًا بإمكانية
إعالن النتائج.
وقالت يف بيان صادر على املوقع اإللكرتوني ملؤسسة ريكس
أدفوكيت القانونية« :أثبتت الفحوص شبهات استخدام الطبيب
كربات سائله املنوي الشخصي يف عيادته».
وكان كربات يسمي نفسه «رائد جمال اخلصوبة».
ُ
وأغلقت عيادة الطبيب اهلولندي يف  2009بسبب مزاعم تزويره
بيانات ،وحتاليل ،وأوصاف متربعني ،وأنه جتاوز العدد املسموح به
للتخصيب من متربع واحد وهو ستة أطفال.

قاتل يدفع ٍّ
بلص إلطالق
النّار على نفسه!

وثقت كامريات املراقبة املثبتة يف أحد املتاجر يف مدينة سان
ميغيل دي توكومان األرجنتينية ،عملية سطو مسلح على املتجر.
وهدد السارق صاحب املتجر مبسدس كان حيمله ،وأخذ مجيع
األموال .وعند توجهه إىل إىل خارج دخل أحد األشخاص إىل احملل،
مما اضطر السارق إىل أن يعود إىل الداخل وجيرب الشخص على رفع
يديه وعدم االتصال بالشرطة.
ً
خطأ قات ًال وأخفى املسدس خلف حزام سرواله،
لكن اللص ارتكب
وأطلق النار عن طريق اخلطأ على نفسه ،مما تسبب يف إصابته
جبروح ،وهنا رمى املال وخرج من املتجر وسقط بالقرب من
دراجته.
ويف وقت الحق ،لقي اللص مصرعه يف املستشفى ،والذي كان
قد سرق أحد املارة ومتجر آخر يف ذلك اليوم.

بيع املسدس الذي انتحر به الفنان
التشكيلي فان غوخ بسعر خيالي!

أفادت دار املزاد الفرنسية  Drouotبأن املسدس الذي انتحر به
الفنان التشكيلي اهلولندي املشهور فان غوخ يف املزاد العلين يف
باريس مببلغ  162.5ألف يورو.
وجاء يف بيان نشرته  Drouotعلى موقعها اإللكرتوني أن سعر
املسدس مت تقييمه أوال بـمبلغ  60 – 40يورو.
وأوضح املوقع إن مزارعا حمليا عثر على املسدس عام 1960
أي بعد  70عاما من انتحار الفنان فسلم السالح لوالدي صاحبه
احلالي.
ودل االختبار التقين الذي أجري الحقا على أن املسدس كان
مدفونا يف األرض من  80 – 50عاما .واعتقد اخلرباء أن تلك الدالئل
كافية العتبار املسدس ملكا للفنان فان غوخ.

ارادت دخول احلمام يف الطائرة
ففتحت باب الطوارئ!
تأخرت طائرة كانت على وشك اإلقالع من مطار مانشسرت إىل
باكستان ملدة  8ساعات بعد أن فتحت امرأة باب الطوارئ عن طريق
اخلطأ معتقدة أنه باب احلمام ،وفق ما اشارت «سكاي نيوز».
وذكرت تقارير أن طائرة تابعة لشركة اخلطوط اجلوية الباكستانية
«بيا» كانت تستعد ملغادرة مطار مانشسرت باجتاه إسالم أباد يف
الساعة  9:20دقيقة مساء يوم  7من الشهر احلالي.
ونقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة «إندبندنت» الربيطانية ،ان
أبواب الطائرة معدة حبيث تنطلق مزجلة اإلخالء على الفور يف حال
مت فتحها بصورة طارئة.
وأوضحت الصحيفة أن املسافرة قررت الذهاب إىل احلمام و»تلبية
نداء الطبيعة» على الرغم من ظهور عالمة ربط األحزمة.
وقامت املسافرة بفتح باب الطوارئ «إل  »5على اجلانب األيسر
من مؤخرة الطائرة ،بدال من باب احلمام اجملاور.
وكان يفرتض على طاقم الطائرة أن مينع املرأة من النهوض من
مقعدها ،ومل يعرف بعد سبب السماح هلا بالذهاب إىل احلمام يف
ذلك التوقيت.
اىل ذلك طالب الرئيس التنفيذي لشركة اخلطوط اجلوية الباكستانية
أرشد مالك بفتح حتقيق فوري يف احلادث.
وقالت اخلطوط اجلوية الباكستانية يف بيان هلا عقب احلادثة
«فتحت مسافرة عن طريق اخلطأ باب الطوارئ األمر الذي تسبب
بتفعيل مزجلة االنزالق إلخالء الركاب».
وعلى الفور توقفت عملية انطالق الطائرة ،ومت إخالؤها من مجيع
الركاب ،مضيفة أن الطائرة غادرت مطار مانشسرت يف الساعة
اخلامسة صباح اليوم التالي.
وأشارت إىل أن عدد الركاب كان أقل من  ،100ووافق  37راكبا
فقط على العودة على منت الطائرة نفسها ،واعتذرت الشركة عن
اخلطأ غري املقصود ،الذي تسبب بتأخري إقالع عدة طائرات أخرى
بسبب اإلرباك احلاصل.
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فــن

غادة عبد الرازق تتحدث عن
«الفيديو الفاضح» وتوجه
رسالة هليفا وهيب!

جدل بعد ظهور حممد رمضان
عارياً على السرير!

مايا دياب ترتدي األبيض يف
حفلة توديع العزوبية

أثار الفنان املصري حممد رمضان جد ً
عاريا
كبريا بعد ظهوره
ال
ً
ً
برفقة الفنانة نسرين أمني ،اليت جتسد دور زوجته يف مسلسل
«زلزال» الذي يعرض خالل شهر رمضان اجلاري ،وظهرت «أمني»
جبواره على السرير ترتدي قميص نوم.

كشفت الفنانة املصرية غادة عبدالرازق ،عن بعض التصرفات اليت
ندمت عليها طوال حياتها ومنها بعض التصرفات اليت وصفتها
بالطائشة ،كما ردت على أنباء اخلالفات بينها وبني عدد من
النجوم.
وقالت غادة خالل لقائها يف لقا تلفزيوني إن احملطة اليت تريد
أن حتذفها من حياتها هي أزمة الفيديو الفاضح الذي تعرضت له،
كثريا عليه ،مؤكدة أنها قدمته حبسن نية ولكن مت
والذي ندمت
ً
ً
خاطئا.
التعامل معها بشكل خطأ ،باإلضافة إىل أن توقيته كان
وأكدت غادة عبدالرازق ،على احرتامها جلمهورها وأنها عندما تتحدث
معه جيب أال يكون ذلك وهي نائمة على السرير ،ألن هذا التصرف
ليس لغادة عبدالرازق.
وأوضحت خالل احللقة أنها اعتذرت جلمهورها ومل جيربها أحد على
ذلك ،ألن املوقف كان خطأ والتمادي يف اخلطأ يؤدي إىل العنف،
أما االعرتاف به يؤدي إىل احرتام الناس.
كما ردت الفنانة غادة عبدالرازق ،على عدد من األخبار اليت نشرت
حول وجود خالفات بينها وبني بعض النجمات ،كما ردت على
انتقادات البعض ألعماهلا الفنية األخرية.

هجوما على «رمضان»
وشن متابعو مواقع التواصل االجتماعي
ً
عاريا يف املشاهد األوىل من املسلسل الذي ينافس
بسبب ظهوره
ً
به يف السباق الرمضاني ،واليت اعتاد عليها من قبل يف مجيع
أعماله السينمائية والدرامية.،
ً
أيضا فظهر
واعتمد حممد رمضان على هذا األسلوب يف أفالمه
بنفس النمط بعدد من مشاهد فيلم «عبده موتة» ،الذي طرح عام
 ،2012والذي يعترب البطولة السينمائية األوىل له ،وتكرر األمر يف
عدد من األفالم بينها «األملاني ،وقلب األسد ،وشد أجزاء الكنز،
وآخر ديك يف مصر ،والديزل».
ومل يقتصر هذا الظهور على السينما ،بل امتد إىل الدراما
ً
أيضا عاريا يف «ابن حالل ،واألسطورة ،ونسر
التلفزيونية ،فظهر
ً
أيضا إىل أغانيه املصورة «الفيديو كليب»
الصعيد» ،بل انتقل
التى طرحها خالل الفرتات املاضية منها «امللك ،ومنرب وان،
ومافيا».

أصالة تكتب من جديد عن
احلرب يف سوريا

كما ردت على تصرحيات الفنانة اللبنانية هيفاء وهيب ،ضدها
واليت قالت فيها« :خليها يف مسلسلها اللي حمدش شافه»،
وذلك بعد التصرحيات اليت نسبت لغادة عبدالرازق حول انتقادات
دورها يف مسلسل «كالم على ورق».
وقالت غادة« :عمري ما نظرت على حد ،وقلت يا ريت ما عمل
ولو عايزة أقول هقول يف بيتا وأكيد حد وصل هليفاء معلومة
خاطئة».
وأضافت« :أنا لست جالد أنا فنانة والفنان خيليه يف حاله وملا
يتاخد رأيه يف شيء كأخوية وصداقة يقول».
أما عن أخبار اخلالفات بينها وبني النجمة اللبنانية كارمن لبس ،يف
كواليس برنامج «عرب كاستنج» ،والذي شاركت فيه غادة كعضو
جلنة حتكيم ،قالت« :عمر ماكان فيه خالفات بينا».
وأضافت« :أسعد وقت كنت بقضيه يف حياتي وأنا راحية أحضر
الربنامج وكنت أعتربه رحلة» ،مؤكدة أنها يف بداية الربنامج كانت
خائفة من التجربة وأن تقول رأيها وتنظر على املتسابقني ،وبعدها
اكتشفت أنهم يستفادوا ولذا أخذت اثنني من الربنامج يف عمل
معها».
كما تطرقت احللقة إىل تصرحيات الفنانة رانيا يوسف ،ضد غادة
عبدالرازق ،حول أنها تدخلت يف مساحة دورها يف أحد األفالم
وقامت حبذف جزء كبري منها.
وقالت غادة يف احللقة« :رانيا حببها ومن املمثلني الشاطرين
جدا وأنا حبب املمثل الذكي واملوهوب ،مؤكدة أنه ال يوجد خالف
ً
مؤخرا والعالقة بينهما جيدة.
بينهما ،وأنها مساحمها وأنها قابلتها
ً

نشرت الفنانة السورية أصالة على إحدى صفحاتها اخلاصة عرب
مواقع التواصل االجتماعي منشورا أكدت فيه أن املشاكل اليت
يعانيها وطنها ال تساهم بتاتا يف إكمال أي جناح أو فرح.
وقالت أصالة« :حني يكثر األمل من حولنا ،وتصبح بالدنا قاسية
الرصاص ليصبح سيمفونية
على نفسها وعلينا ،وحني يرتفع صوت ّ
دم تتصاعد لتخرتق مسامعنا رغم بعد املسافة  ،حني يصبح املغلوب
ٍ
من بعض جريانه وأهله ،تصبح احلياة ّ
وإن
حتى ّ
أمره منبوذًا ّ
على ّ
أي فرح وجناح منقوص ..سوريا».
حلت ُمّره ،مرارها جيعل ّ
يذكر أن اجليش السوري ينفذ عمليات عسكرية تستهدف مناطق
ريف محاة وصو ً
ال إىل ريف إدلب ،يف حني تقوم الطائرات الروسية
بتنفيذ غارات واستهدافات على مواقع املسلحني.
ومنذ بداية األحداث يف سوريا اختذت أصالة موقفًا معارضًا،
وأطلقت تصرحيات عدة ضد احلكومة السورية.

شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب اجلمهور بصورة من حفلة توديع
ّ
وأطلت بفستان ابيض اللون.
عزوبية شقيقتها،
وكتبت مايا دياب يف تعليقها على الصورة اليت القت تفاعلاً
كبريا عرب مواقع التواصل اإلجتماعي“ :أحتفل مع شقيقيت قبل
ً
زفافها”.
على صعيد آخر ،تستعد مايا دياب لطرح أغنية جديدة بعد شهر
وحتديدا يف فرتة عيد الفطر.
رمضان املبارك
ً
جتدر اإلشارة إىل أن آخر أعمال مايا دياب الفنية كانت أغنية
ّ
ً
الفتا لدى طرحها عرب املتاجر
جناحا
“يصفوا حكي” اليت حققت
ً
الرقمية وأثري اإلذاعات.

Saturday 29 June 2019
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صـحة وغـذاء

قلّلوا من إستهالك امللح وال ّدهون إن ُكنتم تعانون من اإلنتفاخ املُزعج ...إليكم  4طرق للتّخلّص منه! إنتبهوا ...النّوم أكثر من  7ساعات
غري املشبعة والحظوا الفرق!
يرتك ضررًا «خطريًا» على ال ّدماغ!
يعاني بعض الناس من استمرار انتفاخ املعدة
املزعج رغم تناول الطعام الصحي وشرب الكثري
من املاء ،لذا سعى خرباء التغذية لتقديم احلل
األمثل.
وحبسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة
ّ
الطرق
الربيطانية ،إليكم بعض
«ذي صن»
ّ
للت ّ
إتباعها ّ
البسيطة اليت ميكن ّ
غلب على اإلنتفاخ،
متاما:
دون احلاجة إىل تغيري منط غذائك ً

قال خرباء إن عالج ضغط الدم وخفض امللح
والدهون غري املشبعة ميكن أن مينع زهاء 100
مليون حالة وفاة مبكرة على مستوى العامل،
حبسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة
الربيطانية.
«ديلي ميل»
ّ
وميكن لإلجراءات الثالثة أن ختفض معدل الوفاة
املبكرة بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية،
على مدار األعوام العشرين املقبلة .ويساهم
امللح والدهون غري املشبعة املوجودة يف األطعمة
املصنعة ،مثل الكعك ،يف ارتفاع ضغط الدم:
وهو عامل خطر رئيس لإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية.
وقدر فريق البحث يف جامعة «هارفارد» أن عالج
ّ
 %70من السكان لضغط الدم ،سيساهم يف
احلفاظ على حياة  39.4مليون شخص .وقال
إن تقليل استهالك امللح بنسبة  ،%30ميكن أن
ً
أيضا اىل
حيفظ حياة  40مليون فرد ،مشريين
أن التخلص من الدهون غري املشبعة ،املوجودة
ّ
يف السمن النباتي والطعام املقلي بالدهون
النباتية ،من شأنه أن ينقذ حياة  14.8مليون
فرد حبلول العام  - 2040أي ما جمموعه 94.2
مليون شخص.
ووجد الباحثون أن أكرب عدد من الوفيات النامجة
عن األمراض غري السارية ،ينحصر ضمن الرجال،
مبا يف ذلك أمراض القلب واألوعية الدموية
والسرطانات والسكري .وكتبوا يف جملة
« »Circulationأن التدابري معقولة التكلفة حتى
لو كانت تتطلب بذل جهد كبري لتنفيذها.
وتتمثل إحدى االسرتاتيجيات املهمة يف زيادة
استخدام أدوية ضغط الدم ،اليت يكون الكثري
منها آمنا وبأسعار معقولة .وتشمل املناطق
املتوقع أن تستفاد أكثر من اإلجراءات االحرتازية،
شرق آسيا واحمليط اهلادئ وجنوب آسيا ،وكذلك
بلدان يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
وتسبب األمراض القلبية الوعائية زهاء  %31من
الوفيات حول العامل ،و 17.9مليون حالة وفاة
سنويا ،وفقا للتقديرات.
وإلجراء احلسابات ،استخدم الباحثون بيانات
عاملية من دراسات وتقديرات متعددة من منظمة
الصحة العاملية.

 -1استبدل الشوكوال احللوة أو الغنية باحلليب،
بالداكنة
مصدرا جيدا للربوتني
تعد منتجات األلبان
ً
والكالسيوم ،إال أنها تسبب أيضا مشكالت لدى
البعض ممن لديهم حساسية لالكتوز .كما حتوي
الشوكوال احملالة على الكثري من السكر ،الذي
ميكن أن يسبب االنتفاخ.
ويوجد تريليونات من البكترييا الصحية يف
األمعاء ،وعندما يستهلك بعض هذه البكترييا
السكر ،فإنها تنتج الغازات واالنتفاخ.
وقد ال يكون السكر وحده هو املسؤول عن
االنتفاخ ،ولكن األمر يستحق احملاولة خلفض
استهالك السكريات املضافة ،ملعرفة تأثري ذلك
على االنتفاخ .وميكن استهالك الشوكوال اليت
حتتوي على  %85من الكاكاو أو أكثر ،ألنها حتتوي
على كميات أقل من الدهون والسكر واملعادن
األكثر مالءمة للمعدة ،مثل املغنيسيوم.
 -2استبدال الثوم باألعشاب
صحي ،لكن يف حال كنت تعاني من
أن الثوم
مع ّ
ّ
االنتفاخ فقد يكون من املفيد االبتعاد عنه لفرتة
من الوقت ،ملعرفة ما إذا كان يسبب لك أعراض
االنتفاخ .وحيتوي الثوم على ألياف قابلة للذوبان
ميكن أن تسبب االنتفاخ .لذا من الضروري
التعويض عنه باألعشاب والتوابل األخرى ،مثل
الرحيان والزعرت.
 -3استبدال القرنبيط بالسبانخ
غنيا باأللياف والفيتامينات
عد القرنبيط
ُي ّ
ًّ
واملعادنّ ،
لكنه ميكن أن يسبب االنتفاخ املزعج
لدى البعض ،لذا ميكن احلصول على فوائد
القرنبيط نفسها من خالل استهالك السبانخ
املليئة باحلديد والكالسيوم واملغنيسيوم ،واليت
يسهل هضمها عرب األمعاء.
 -4استبدال املعجنات بالشوفان وزبدة اجلوز
جيب أخذ اسرتاحة من استهالك املعجنات من فرتة
ألخرى ،خاصة الكربوهيدرات اليت حتتوي على
نسبة عالية من الدهون والسكر .ويقول اخلرباء
إنه جيب استهالك كعك الشوفان عالي األلياف
بدال من املعجنات ،وكذلك زبدة اجلوز للتخلص

من االنتفاخ يف املعدة.
جتدر اإلشارة إىل أن اجلميع قد يعاني من االنتفاخ
يوميا قد
من حني آلخر ،ولكن استمرار هذه احلالة
ًّ
طب ّية أكثر خطورة ،مثل مرض
يكون ذات أعراض ّ
اإلنسداد الرئوي املزمن .كما ميكن أن تعيق
الوظائف املكتبية عملية اهلضم.

دراسة تنصح بـ «عادة غري
حمببة» من أجل فقدان الوزن
أشارت دراسة أمريكية جديدة إىل أن األشخاص
الذين يواظبون على قياس وزنهم يوميا خالل
العطالت ،ينجحون عادة يف جتنب زيادة الوزن.
وقامت جيمي كوبر ،وهي باحثة يف جمال التغذية
يف جامعة جورجيا ،وزمالؤها باختبار ما إذا كان
أمر بسيط مثل فحص الوزن مينع اكتساب
كيلوغرامات إضافية خالل موسم العطالت.
وتبني أن تلك الفرتة تساهم يف زيادة الوزن ،حتى
مع من ميارسون التمارين الرياضية بانتظام.
وأظهرت نتائج الدراسة اليت نشرت يف دورية
«أوبيسييت» ،أن املشاركني الذي فحصوا
أوزانهم يوميا وتابعوا تغريها حافظوا على ثباتها
أو قللوها ،مقارنة مبن مل يلتزموا بذلك فزادت
أوزانهم مبتوسط  2.7كيلوغرام.
ويف اجملموعة اليت التزمت مبتابعة يومية للوزن،
وهو عادة غري حمببة لدى الكثريين ،فقد
املشاركون الذين يعانون السمنة والبدانة بعض
الكيلوغرامات الزائدة.
وقالت كوبر لـ «رويرتز هيلث» عرب الربيد
اإللكرتوني« :فاجأتنا النتائج إىل حد ما ،ألن
توجيهاتنا كانت تتعلق باحلفاظ على الوزن وليس
تقليله».
وأضاف« :من احملتمل أن املشاركني ممن يعانون
من البدانة أو السمنة مل يكونوا على دراية كاملة
بأوزانهم بدقة قبل بدء الدراسة ،ورؤيتها على
امليزان رمبا دفعتهم الختاذ اختيارات صحية مما
أدى خلسارتهم بعض الوزن».

أن اإلفراط يف النوم حيمل
وجدت دراسة جديدة ّ
صح ًّيا مماث ًال لضرر ّ
النوم أقل من مخس
ضررا
ّ
ً
ساعات يف ّ
الليلة ،حبسب ما نقل موقع «رويبا
الربيطانية.
اليوم» عن صحيفة «ديلي ميل»
ّ
أن النوم ملدة تسع
وتوصلت
ّ
الدراسة إىل ّ
ّ
ّ
كبريا على
ا
ضرر
ل
يشك
الليلة
يف
ساعات
ً
ً
متاما مثل احلصول على مخس ساعات
الذاكرة
ً
نوم فقط يف الليلة.
ونظر الباحثون من كلية لندن اجلامعية يف نتائج
اختبار الذاكرة لنحو  400ألف شخص ُطلب منهم
مطابقة ستة أزواج من البطاقات املخفية بعد
حفظ مواقعها.
وباملقارنة مع الذين حيصلون على سبع 7
ساعات نوم ،فإن أولئك الذين ينامون تسع
ساعات ارتكبوا العدد نفسه من أخطاء الذين
ينامون مخس ساعات أو أقل .وارتكب الذين
ينامون  9ساعات أو أكثر أخطاء أكثر بنسبة %5
يف لعبة الورق ،واليت اخنفضت إىل  %2عند
أخذ عوامل مثل العمر واجلنس ،يف االعتبار.
أما أولئك الذين ينامون ملدة  10ساعات على
األقل ،فارتكبوا أخطاء بنسبة  ،%11واليت
تنخفض إىل  %6عند النظر إىل خصائص
األشخاص ،مع األخذ يف االعتبار العوامل
الوراثية اليت جتعل البعض على استعداد للنوم
لفرتات أطول.
وتشري النتائج إىل أن النوم لفرتة طويلة ،قد
يؤثر على مهارات التفكري مثل احلرمان من
النوم.
ويعتقد الباحثون أن الذين ينامون لفرتات
طويلة ،قد تكون لديهم نوعية نوم أقل ،ما
مينع مناطق املخ من التواصل بشكل صحيح،
ويعرضهم خلطر املشكالت اإلدراكية.
وقال ألربت هنري ،املؤلف الرئيسي للدراسة
املنشورة يف جملة «International Journal of
« :»Epidemiologyوجدنا بعض األدلة على أن
النوم القصري أو الطويل يرتبط خبطر اخلرف،
ولكن هناك حاجة إىل املزيد من البحث».

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL
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ATO tax return claim: All the changes coming...

The Government is under pressure to pass income tax concessions to
stimulate the struggling economy.

“Not having decent insurance cover can have life
changing impacts if you
have injured yourself and
can no longer work.
“In our law firm we help
many tradies injured in
workplace accidents access their insurance and
unfortunately many are
junior staff or apprentices who might hurt themselves simply through inexperience.
“If you have income protection insurance for example then you can have
75 per cent of your wage
paid to you while you recover.”

AND WHAT ABOUT
THOSE ON MATERNITY
LEAVE?
“Workers on maternity
leave or paternity leave
are often not making contributions into their super funds so under these
changes if it is longer
than 16 months since the
last payment into their
account then their insurance will be cancelled,”
Mr Barsby said.
“We know many women
will take extended maternity leave of two years or
more or sometimes won’t
return to the workforce
until their children are
much older.
“This will catch many parents out. We are facing a
situation where people
will go to bed on 30 June
and be covered and wake
up on 1 July to no longer
be covered.”
STUDENT LOAN CHANGES
University graduates will

begin repaying their student debt earlier from
July 1 when the HELP
repayment threshold is
lowered to $45,881 from
$51,957. Those who fall
into the minimum repayment threshold will have
to pay back their debt at
a rate of 1 per cent a year.
Comparison site Compare
The Market says a second
year assisting nurse/midwife in NSW could earn as
little as $46,274 annually,
that’s $462 a year in student loan repayments.
OTHER SUPER CHANGES
• Low balanced accounts
with less than $6000 will
have fees capped at 3 per
cent to avoid whole accounts being gouged by
fees
• All super fund exit fees
will be banned
• Those who have retired
and aged between 65 and
74 can make voluntary
super contributions if
they no longer meet work
test requirements and
their super balance is under $300,000
PENALTY RATES AND
MINIMUM WAGE
The minimum wage will
be increased by 3 per
cent to $740.80 per week
or $19.49 an hour for the
first full pay period starting on or after July 1.
LUXURY CAR OWNERS
TAX
Cars valued at $100,000
and $150,000 will be
charged a duty of $14 per
$200 of market value in
Victoria.
For cars worth more than
$150,000 a duty of $18

Tax experts advise Aussies to keep organised records when it comes
to money.Source:istock

per $200 of market value
will be charged.
Low-emission cars and
farming vehicles will be
exempt from these charges.
PAYROLL TAX RELIEF
About 1500 businesses in
Queensland will get a tax
relief with the state government raising the payroll threshold from $1.1
million to $1.3 million.
CHILD CARE SUBSIDY
RATES
Changes on July 1 for
Child Care Subsidy income thresholds include:
• Up to $68,163 — 85 per
cent
• More than $68,163 to
under $173,163 — down
to 50 per cent
• $173,163 to $252,453 —
50 per cent
• $252,453 to $342,453 —
down to 20 per cent
• $342,453 to $352,453 —
20 per cent
• $352,453 equal or above
— 0 per cent
FAMILY TAX BENEFIT
CHANGES
The higher income free
area for the Family Tax
Benefit Part A will increase
from $94,316 to $98,988
from July 1. The benefit
will reduce by 30 per cent
for every dollar families
earn over $98,988.
MOST COMMON MISTAKES AT TAX TIME
H&R Block tax expert Mark
Chapman told news.com.
au the most common mistakes people made with
tax claims was a failure to
keep organised records.
This can limit how much
people can claim because
they’ve lost the receipts or

can’t prove a purchase.
“Make sure you’re not
forgetting to claim things
that you actually could
claim for, things like
working from home expenses,” he said.
“If you spend time on
weekends and in the
evenings working from
home, things like that are
often forgotten by people
who could have made a
claim.”
This will allow you to
claim a portion of your
home bills such as electricity, internet, mobile
and any depreciation on
equipment like computers and printers.
“It’s surprising these
days how many people
use their own personal
mobile phone for work
use, so their work doesn’t
supply a phone but they
are expected to be on
call 24-hours-a-day,” Mr
Chapman said.
“That can very quickly add
up that kind of thing.”
WORK EXPENSES TO
WATCH*
• Claims for work-related
clothing, dry cleaning and
laundry expenses. The
ATO has flagged it will be
checking taxpayers who
take advantage of the
exemption from keeping
receipts for people who
spend less than $150 on
laundry expenses. The
ATO believes too many
people are claiming this
without actually incurring
the expense.
• Deductions for home office use, including claiming for “occupation”
costs like rent, rates and

mortgage interest, which
are not allowable unless
you’re actually running a
business from home.
• Overtime meal claims
• Union fees and subscriptions
• Mobile phone and internet costs, with a particular focus on people who
are claiming the whole (or
a substantial part) of the
bill for their personal mobile as work related.
• Motor vehicle claims
where taxpayers take advantage of the 68-centper-kilometre flat rate
available for journeys up
to 5000km. The ATO is
concerned too many taxpayers are automatically
claiming the 5000km limit
regardless of the actual
amount of travel.
• Incorrectly claiming deductions under the rule
that allows taxpayers
who have incurred workrelated expenses of $300
or less in total to make
a claim without receipts.
The ATO believes some
taxpayers are claiming
this — or an amount just
under $300 — without
actually incurring the expenses at all.
DODGY PROPERTY DEDUCTIONS*
• The ATO has announced
it will be paying close attention to excessive interest expense claims, such
as where property owners
have tried to claim borrowing costs on the family home as well as their
rental property.
• It will also be looking at
the incorrect apportionment of rental income and
expenses between owners, such as where deductions on a jointly owned
property are claimed by
the owner with the higher taxable income rather
than jointly.
• It will be looking at holiday homes that are not
genuinely available for
rent. Rental property owners should only claim for
the periods the property is
rented out or is genuinely
available for rent. Periods

of personal use can’t be
claimed. This is particularly important for holiday
homes where the ATO
regularly finds evidence
of homeowners claiming
deductions for their holiday pad on the grounds it
is being rented out when
in reality the only people
using it are the owners or
their family and friends,
often rent-free.
• It will be keeping a close
eye on incorrect claims
for newly purchased
rental properties. The
costs to repair damage
and defects existing at
the time of purchase or
the costs of renovation
cannot be claimed immediately. These costs are
deductible instead over a
number of years. Expect
to see the ATO checking
such claims and pushing
back against claims that
don’t stack up.
SHARING
ECONOMY
SHAKE-UP*
• The ATO will also be
looking closely at those
working in the shared
economy to ensure income and expenses are
correctly reported.
• Examples include transporting passengers for
a fare (Uber), renting out
parking spaces, providing
skilled services such as
web or trade services (Airtasker), supplying equipment or tools, completing odd jobs, errands or
deliveries, or renting out
equipment such as tools,
musical instruments or
sports equipment.
• Renting out a room or
house for accommodation
is a big one. Airbnb hosts
are the obvious example.
The ATO is believed to
be particularly concerned
about taxpayers claiming
the full CGT main residence exemption when
part of their main residence has been rented
out through Airbnb — the
law prevents a full CGT
exemption where part of a
main residence has been
used to earn income.
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Australian Christian Lobby...

Israel Folau and his wife Maria. Picture: InstagramSource:Instagram

more than 9800 Australians had given him a
total of $760,000. That
was before GoFundMe
removed it.
There are still more
than 200 pages related
to Folau on the website.
A number of them are
raising money for proLGBT charities, though
others are more gratuitous.
The backlash against
Folau also extended to
Change.org over the
weekend, where 95,000
people signed a petition
demanding GoFundMe
remove his campaign.
“Like anyone else, he
had an employment
contact. As an adult, he
made a conscious decision to breach that contract by discriminating
against various groups
of people globally,” said
the petition’s organiser,
Jay Taylor.
“He is entitled to be religious. He is entitled
to free speech. What
he is not entitled to is
disgraceful behaviour,
blatant discrimination
and to expect the public to mop up his mess
when he most certainly
has the means to do it
himself.”
But Folau has no shortage of defenders. Lib-

eral National Party Senator James McGrath
reacted swiftly to GoFundMe’s decision today.
“The true test of a democratic nation is not
how we treat those with
whom we agree but
how we treat the rights
of those with whom we
disagree,” he said.
“Freedom of speech
is timeless and should
not be restricted by the
leftist gormless oxygen
thieves of GoFundMe.”
Senator Eric Abetz
phoned in to Ben Fordham’s show on 2GB on
Monday, calling it political correctness “gone
absolutely mad”.
He said GoFundMe was
still willing to host “the
funding of a mosque
in Western Australia”
on its site, so “clearly
it’s not an issue of religion”.
Mr Abetz also called on
GoFundMe to apologise for their action in
removing Folau’s campaign.
“They are claiming that
they are being inclusive
while they are excluding people, and claim
that they are being tolerant while they are
discriminating against
people, and that’s why
it is so disturbing.

“The hypocrisy and
double speak is there
for every one to see and
GoFundMe ought to
reconsider and apologise,” Mr Abetz added.
Mr Abetz’s leader,
Prime Minister Scott
Morrison, told reporters in Perth he thought
the Folau issue “has
had enough oxygen”.
Over the weekend, Folau posted an update
to his GoFundMe page,
thanking those who had
donated to his cause.
“Unsurprisingly, I have
been criticised by Rugby Australia and some
members of the media,”
Folau said.
“I have received thousands of messages
from supporters who
believe
discrimination in the workplace
is wrong and has no
place in Australia or
anywhere else.
“While the attacks
against me have shown
I have a big fight on
my hands, I will stand
strong. Your support
and my faith will give
me strength.”
He told people who
were not in a position
to donate that he would
also value their prayers
and messages of support. “Every little bit
will help,” he said.

ATO tax return claim: All the changes
coming July 1 | What you need to know

A whole host of changes
to tax, superannuation
and minimum wages are
coming on July 1. Here’s
a guide to help you get
across it all before Monday.
The end of the financial
year is fast approaching when Australians will
be flooded with a whole
range of changes.
From looming tax concessions to a superannuation overhaul, as well as
changes to the minimum
wage, child care subsidies
and even luxury taxes,
news.com.au has broken
it down into a one simple,
if not long, list to help you
understand before July 1
falls on Monday.
INCOME TAX RELIEF ON
STANDBY
The Coalition took an income tax break to the
election and is under
pressure to push the relief through parliament to
stimulate spending and
boost the economy.
When passed, lower and
middle-income earners
will get a tax break of up
to $1080 for single earners or up to $2160 for dual
income families as early
as July 1 — after lodging
a tax return.
The tax cuts include a
three-stage $158 billion
plan, with the final stage
expected to be contested
by the Opposition when
parliament resumes on
July 2.
The Australian Tax Office,
however, says it will retrospectively provide cuts
if the laws are passed after June 30.
LIFT IN INSTANT ASSET
WRITE-OFF TO $30,000
The next few days is the
perfect time to buy a new
car for the business or
lash out on that walk-in
freezer to take advantage
of a lift in the Government’s asset write-off for
small businesses.
Earlier this year, that
instant asset write-off

jumped from $25,000 to
$30,000, but a new survey
says a quarter of business owners have no idea
the initiative has been
bolstered.
The study conducted by
Officeworks and H&R
Block reveals 84 per
cent of Australian owners won’t take advantage
of the instant cash writeoff at all this year, as the
tax expert at accountancy firm Mark Chapman
shares his tips to give
the books a boost before
June 30.
He says the increased
write-off expense was a
great way to start.
“As we get towards the
end of the financial year,
now is a good time to do
some last-minute planning,” Mr Chapman told
news.com.au.
The initiative will allow
businesses to purchase
items costing up to
$30,000 each and get an
immediate tax reduction
when July 1 ticks over in
a couple of weeks.
“It’s a really good time for
a cash flow perspective to
take advantage of that,”
he said.
“It’s a real win for small
businesses because if
you’re buying tax-deductible office equipment,
computers, laptops, tools,
or even motor vehicles
and utes, you write off the
cost completely against
your tax.”

INACTIVE SUPER ACCOUNTS TO CLOSE JULY
1
Australians could be left
stranded without life insurance on July 1 when
a little-known but significant change to superannuation is enforced.
Most are unaware their
superannuation has a
default life insurance included in the fund. And
from the first day of the
new financial year, super
accounts that have been

inactive for 16 months
will have their default life
cover switched off.
More than 50 per cent
of Aussies have no idea
these changes are coming, while a staggering
one in four have no idea
if they even have life insurance attached to their
super, according to data
from the Association of
Superannuation Funds of
Australia (ASFA).
Many Aussies have multiple superannuation funds
because they opt for the
default fund whenever
they start a new job.
So, most will still have
access to default life insurance via their current,
active super fund, but
Aussies are being urged
to check the status and
conditions of their fund.
“This legislation has been
introduced for very good
reasons,” ASFA chief executive Martin Fahy said.
“However, the time frame
for implementation has
meant it has been challenging for superannuation funds to engage their
members to ensure they
understand the consequences of the changes in
just a few short months.”
HOW SUPER CHANGES
WILL IMPACT YOUNG
WORKERS
When the super changes
come into effect from July
1, default life insurance attached to super funds will
close unless the members
decide to opt in.
Shine Lawyers superannuation law expert Will
Barsby says it takes years
for young Australians
and tradies to exceed the
$6000 balance.
“The idea behind these
changes was to stop those
smaller balances being
eaten away by fees but
unfortunately what it will
also do is open up a new
group of people to the risk
of being under insured,”
he told news.com.au.
to be contined P:28
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Australian Christian Lobby launches new fundraising
page after GoFundMe campaign nixed

The new fundraising page claims to be in the name of religious freedom and is hosted by the Australian Christian Lobby. Picture: ACL.Source:Supplied

Israel Folau with Australian
FacebookSource:Facebook

Christian

Folau to let him know
that ACL will be donating $100,000 to his legal defence, because
it’s right and it sets an
important legal precedent,” he wrote.
“I have also offered to
host his online appeal
for funds here on our
website and he has accepted our offer.”
“So, please give generously today to help Israel Folau stand for your
religious freedom.”
The page also contains
the text of Israel Folau’s
original GoFundMe post
which asks for money to
help with his legal battle
against Rugby Australia.
GoFundMe’s move to
shut down the page
energised some of Folau’s supporters, with
one saying he had just
donated “double” the
amount originally given
to the cause.
“So many people are
doubling or tripling their
contributions. The fact
that GoFundMe closed
it got under their skin.
It isn’t even about Israel
Folau but employers
and big tech censorship!” Matthew Tanttari
said on Twitter.
The new campaign
comes after media com-

been targeted by a “sustained
cyberattack”,
and said there had been
a deliberate attempt to
vilify his wife, netballer
Maria Folau, for supporting him.
“While Israel does not
intend to respond in
detail at this time regarding the accusations
thrown at him or his family, he wants it known
that these attacks have
hardened his resolve,”
the statement from Israel Folau said.
“Thankfully,
several
organisations have already expressed interest
in supporting Israel’s efforts to raise money for
his ongoing legal case.”
On Monday, one of Folau’s chief supporters
— Australian Christian
Lobby managing director Martyn Iles — said
people were “actively
working on a solution”
after GoFundMe’s decision.
The crowd-funding site
pulled Folau’s fundraising page and is issuing refunds to all
his donors, saying the
campaign breached its
terms of service.
“Today we will be closing Israel Folau’s campaign and issuing full
refunds to all donors.

After a routine period
of evaluation, we have
concluded that this
campaign violates our
terms of service,” GoFundMe’s Australia regional manager Nicola
Britton said.
“As a company, we are
absolutely committed to
the fight for equality for
LGBTIQ people and fostering an environment
of inclusivity. While we
welcome GoFundMe’s
engaging in diverse
civil debate, we do not
tolerate the promotion
of discrimination or exclusion.
“In the days since
Mr Folau’s campaign
launched, more than
one million dollars
have been donated to
hundreds of other campaigns, large and small,
across Australia. Those
acts of kindness are the
heart of GoFundMe.
“Our platform exists to
help people help others.
Australians have shown
themselves to be among
the most kind and generous people in the
world. We look forward
to helping more Australians fundraise for
causes they care about
in the coming months
and years.”
According to the terms

A new donation page
has been launched for
Israel Folau’s legal fees
after he was punted by
GoFundMe — and it’s
absolutely flying.
The Australian Christian
Lobby has launched a
new fundraising page
for Israel Folau — and
it’s drawing an incredible response.
A new page on the
ACL’s website was created overnight and had
sped past $643,000 by
1pm (AEST) as Australians donated in stunning fashion — a rate of
about $820 per minute.
That figure doesn’t include a $100,000 pledge
from the ACL to Folau’s
legal efforts as he looks
capable of passing the
donations made to his
original
GoFundMe
page — which reached
upwards of $750,000
over four days before it
was shut down on Monday — inside 24 hours.
The group’s managing director Martyn Iles
tweeted a link to the
new page early Tuesday morning, saying he
had spoken to the Australian rugby player and
“we fixed it”.
“On behalf of the Australian Christian Lobby,
I have spoken to Israel

mentators claimed the
issue had split the country over Folau’s comments and the response
from the fundraising
platform.
On Monday evening,
Change.org
director
Sally Rugg let fly at the
Christian rugby player on Q&A, saying the
“disgusting” comments
made her feel sick.
“The words that Folau
uses about gay Australians — people like me
— they exist in a context where the Morrison
government is looking
at whether people really
care or not that religious
schools can exclude
LGBTI teachers and students,” she said.
Earlier Israel Folau said
GoFundMe’s decision
to cancel his campaign
was disappointing and
they had “buckled” under media pressure.
“Unfortunately,
GoFundMe has buckled to
demands against the
freedom of Australians
to donate to his cause.
“There appears to be a
continuing campaign of
discrimination against
Israel and his supporters.”
Folau’s team also revealed his website had

Lobby

managing

director

Martyn

Iles.

Picture:

and conditions on the
website, users may not
attempt to raise money
“for the legal defence of
… intolerance of any kind
relating to race, ethnicity, national origin, religious affiliation, sexual
orientation, sex, gender
or gender identity, or
serious disabilities or
diseases”.
But Mr Iles posted a
Facebook message declaring the fundraising
battle would continue.
“Yes, GoFundMe has
pulled the page. People
are actively working on
a solution,” he wrote.
“For now, I won’t be
able to keep updating
beyond this as things
are completely insane
at my end.”
Folau was widely criticised over the weekend
after asking the public to
donate $3 million to fund
his legal fight against
Rugby Australia, which
terminated his contract
in May over Instagram
posts claiming “hell
awaits” gay people.
He has launched legal
proceedings with the
Fair Work Commission,
and is seeking up to $10
million in damages.
When news.com.au last
viewed Folau’s page,
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MARCO RESERVE REVAMP REAPS REWARDS
lian said the $750,000
delivered in the 2019-20
Budget will fund new facilities at Marco Reserve.

play football, cricket and
Oztag to keep fit, be active, stay healthy and
have fun,” said Mr Sidoti.

“We don’t run surpluses
for the sake of it. We invest back into the community so people of all
ages, have the amenities
to make sport accessible
and enjoyable,” said Ms
Berejiklian.

Wendy Lindsay with the premier and the minister for sport John Sidoti at Marco Reserve

The East Hills community is a big winner in
the NSW 2019-20 Budget with $750,000 locked
in to upgrade the Marco
Reserve Clubhouse and

amenities block.
Member for East Hills
Wendy Lindsay said she
is proud to have delivered
on an important election

promise.

funding grassroots infrastructure, and supporting
“This revamp of Marco our local communities,”
Reserve club house and said Mrs Lindsay.
amenities highlights our
Government’s priority to Premier Gladys Berejik-

“Sports groups and
schools in the East Hills
will be the beneficiaries of
this $750,000 investment
as a new clubhouse will
help attract more young
people to play sport in
the area, and encourage
more spectators to come
“This has only been pos- and cheer on the local
sible because of our teams,” Mr Sidoti added.
strong economic management and our con- The grant funding has
tinuing commitment to been provided to Canterimprove local sporting fa- bury-Bankstown Council
cilities around the State”. to construct the clubhouse.
Minister for Sport John
Sidoti said Marco Re- MEDIA: Hayley Ashburnserve is a hive of activity er | Premier | 0429 891
most days of the week.
159
Jennifer Mehanna I Wen“Thousands of people dy Lindsay MP I 9772
use Marco Reserve to 2774

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
 ساعة يوميا24  على24 نعمل

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(9632 4818
0403482345

العامل الروحاني د .عالء العوادي

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو عدة جمعياتروحانية وفلكية

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

WORLD FRUIT

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات
واملكـسرات والـخبز وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

ماندارين ( 1كيلو) بـ $ 1,99

تفاح ( 1( )Pink Ladyكيلو) بـ $ 1,99

ليمون حامض (صندوق) بـ $ 9,99
خس لبناني (الـواحدة) بـ $ 0,99

بصـل ( 10كيلو) بـ $ 5,99

بـإدارة السيد الـيان بولـس

لـيمون ( 1كيلو) بـ $ 0,99

سـبانخ (الـربطة) بـ $ 1,99

مـحارم ( 5عـلب) بـ $ 4,00
زيت زيتون ( 4ليرت) بـ $ 14,99

جــوز ( 1كيلو) بـ $ 11,99
بطاطا ( 10كيلو) بـ $ 6,99
زيت بلدي اسرتالي (..)Extra Virgin

جبنة كريي ( 24قطعة) بـ $ 6,99

نبيع بالجملة هذا العرض
واملفرّق..
صاحل لغاية
طلبات
نؤمـن
ّ
يوم
املطاعم..
اجلمعة
نفتح  7أيام يف
 5تـموز
األسبوع

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

